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ВИКОНАННЯ В НТУ «ХПІ» МІЖНАРОДНИХ ГРАНТІВ ЯК МЕХАНІЗМ 
ВХОДЖЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОСТОРУ» 

Марченко А.П. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
 

Політика університету в області міжнародного співробітництва в першу 
чергу спрямована на інтернаціоналізацію процесів навчання, розвиток 
інноваційного потенціалу університету та створення умов до залучення 
міжнародних інвестицій.  Інноваційна модель розвитку університету передбачає 
його входження до європейського освітньо-наукового простору в першу чергу 
через основні напрями міжнародної діяльності : 
 Включення міжнародних компонент в усі сфери життєдіяльності 

університету – навчальну, наукову, тощо. 
 Участь у міжнародних навчальних та наукових проектах та програмах. 
 Сприяння академічному обміну викладачами, студентами та науковцями. 
 Забезпечення випускників професійними знаннями, навиками 

міжкультурного спілкування. 
 Наявність  постійного контингенту закордонних студентів, аспірантів, 

стажерів     
Одним з найважливіших  механізмів входження до європейського 

освітньо-наукового простору, який забезпечує  апробацію на практиці постулатів 
Болонської декларації в університеті,  є реалізація міжнародних програм та 
грантів.  

Університет є учасником найпрестижніших програм та проектів, що 
фінансуються міжнародними організаціями та фондами. Ім’я НТУ «ХПІ» за 
останні 5 навчальних років лунало у 74 міжнародних проектах. Університет – 
надійний партнер, що неодноразово визнавалося закордонними навчальними 
закладами. За даними рейтингу Національного Темпус Офісу в Україні (тепер 
Національний Еразмус+ офіс–Україна) університет є безперечним лідером серед 
університетів України по реалізації проектів в рамках Програми Темпус. За весь 
час існування програми ТЕМПУС в Україні нами було реалізовано 28 проектів. 
Для  НТУ “ХПІ” програма ТЕМПУС це: 
  Сполучна ланка для налагодження і розвитку плідного міжнародного 

співробітництва з європейськими університетами та використання кращого 
міжнародного досвіду 

 Каталізатор інноваційних процесів та нових ініціатив в університеті 
 Розвиток системи і культури забезпечення якості в університеті 
 Інвестиції у розвиток інтелектуального потенціалу університету та його 

матеріально технічної бази 
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Позитивна динаміка досягнень університету щодо участі в міжнародних 
проектах і програмах є доказом того, що це -  елемент стратегії НТУ «ХПІ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Досвід, накопичений в результаті реалізації  63 освітніх міжнародних 

проектів та 11 наукових проектах, що виконувались в університеті у 2012/2013-
2016/2017 роках,  є дуже цікавим і чутливо впливає на всі напрямки життя 
університету та створює міжнародне інтелектуальне поле університету.  

 
Таблиця 1. 

 
Зведена таблиця міжнародних  освітніх  проектів  2012 - 2017рр. 

 
 

Назва програми/фонду 
 

Кількість проектів 
ТЕМПУС 8  

ЕРАЗМУС К2 2 
ЕРАЗМУС К1 21 

EUREKA 1 
ДААД 26 

НАТО 1 

ІНШІ 4 
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Як приклад, можна навести проекти, назви яких, дають уявлення про 
пріоритети університетської діяльності: 

«ICo-op»: Промислове співробітництво та креативна інженерна освіта 
на основі дистанційного інженерного та віртуального інструментарію» 
спрямований на забезпечення   можливостей  «доставити» високоякісну освіту 
для студентів та підприємств в Вірменію, Грузію та Україну в рамках концепції 
лабораторії віддаленого доступу 

Основний результат проекту - створення віддаленої освітньої системи 
додаткової професійної освіти в НТУ «ХПІ», що базується на технологіях REMOTE 
LAB (видалені лабораторії)  

Фокусом проектного дослідження є освітнє середовище університетів 
партнерів, регіональні ринки праці та виявлення потреб роботодавців у розвитку 
певних інженерних компетенцій. На базі цього дослідження фахівцями  
економічного факультету НТУ «ХПІ» було створено  Комплекс методичних 
інструментів. Рекомендації містять теоретичні підходи та методичні положення 
процесу інтеграції освіти, науки та виробництва, що дозволяють ефективно 
формувати професійні компетенції у слухачів тренінг-модулів. На підставі цього 
комплексу були створені навчальні модулі  спільно з Технічним університетом 
Ільмінау (Німеччина), Університетом «Трансільванія», Румунія, Індустріальною 
групою «УПЕК» та ПАТ «Харків онлайн». Ці модулі ввійшли до освітньої «Training 
LLL ICo-op Programme», що була впроваджена в НТУ «ХПІ».  

Серцем проекту є платформа макетування і прототипування - National 
Instruments NI ELVIS з вбудованими спеціальними приладами, яка допомагає 
швидко розвинути практичні навички у студентів, дозволяє підвищувати 
кваліфікацію та проводити спільні дослідження з підприємствами (вартість 
такого обладнання  складає 24 000 євро). 

Сьогодні використання REMOTE LAB на основі компетентністного підходу в 
університеті надає такі переваги, як:  індивідуалізація процесу навчання;  

розширення освітнього простору ВНЗ; дистанційна доступність віддаленої 
лабораторії з будь-якої географічної точки і в будь-який час;  поява якісно нової 
можливості для самостійної роботи слухачів програми за рахунок вибору 
модулів і послідовності виконання робіт;  можливість роботи без постійного 
контролю з боку викладача та лаборантів;  організація вхідного та поточного 
контролю роботи слухачів програми;  використання технології e-learning та 
технології віртуальних інструментів.   

Харківська обласна рада товариства винахідників і раціоналізаторів 
України нагородила почесною грамотою проектну команду Проекту ТЕМПУС 
«ICo-op» в НТУ «ХПІ» за активну роботу в розвитку стосунків університету з 
промисловим сектором, дослідження вимог бізнесу до професійних компетенцій 
інженерних кадрів в регіоні і просування сучасних міжнародних освітніх програм 
навчання впродовж всього життя. 
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«Подвійний магістерській ступінь з автоматизації/мехатроніки в єс – 
країнах партнерах»(МПАМ) 

Основні результати проекту: 1) Спільна магістерська програма з 
автоматизації/мехатроніки та технологія навчання студентів за схемою 
подвійного диплому, впровадженні в університетах країн-партнерів; 

2) Модернізовані лабораторії з автоматизації/мехатроніки; 3) Навчальні  
матеріали для спільної магістерської програми та посібник з сучасних методів 
навчання студентів;  4) Впроваджена система забезпечення якості навчання, 
базована на досвіді ЄС університетів; 5)Діючі міжнародна гібридна навчальна  
система (IHLS), спільна електрона бібліотека з автоматизації/мехатроніки. 

 
«INNOLAB - Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних 

платформ для навчання підприємництву та розкриття інноваційного 
потенціалу університетів у постсоціалістичних країнах». 

Мета та завдання проекту:  Об'єднати практику і дієві дослідження 
відкритих інноваційних навчальних платформ в освіті для підприємств з метою 
створення п'яти інноваційних лабораторій;  Вбудувати інноваційні лабораторії в 
ядро регіональної екосистеми інновацій; Інтегрувати інноваційні лабораторії в 
основні університетські заходи (зокрема, навчальні програми), шляхом 
застосування передових досягнень для довгострокового розвитку. 

Основний результат проекту  - це створення та функціонування 
Інноваційної лабораторії, що забезпечила можливість більш повного розкриття 
та реалізації інноваційного потенціалу НТУ «ХПІ» та сприятиме  розвитку освітніх 
і наукових видів діяльності, продуктами яких є компетенції випускників, 
результати розробок проектів та їх реалізації на підприємствах. 

Ярмарка ідей Іннолаб є складовою частиною інноваційної лабораторії. Це 
комплекс організаційно-методичного забезпечення та програмно-технічних 
засобів (Спеціалізоване навчальне середовище THE IDEAS MARKET 
(http://ideas.innolab.kh.ua). Функціонування THE IDEAS MARKET і його 
інформаційне насичення, а також навчально-методичні матеріали, довідники та 
навчальні програми сприяють розвитку креативного, інноваційного мислення у 
студентів. Програмне забезпечення дистанційної гри «Ринок ідей» встановлено в 
НТУ ХПІ і використовується після закінчення проекту. 

Важливою складовою частиною кожної інноваційної лабораторії повинен 
стати Web-сайт, що забезпечує прямі ділові комунікації між викладачами, 
науковими співробітниками, студентами університету та підприємствами 
регіону. Web-сайт інноваційної лабораторії (Іннолаб) з можливістю доступу до 
нього широкого кола різних осіб визначає нову форму взаємодії університету з 
тими аудиторіями, для яких інноваційний потенціал університету представляє 
потенційний інтерес. Ця форма повинна дозволити розширити та впорядкувати 
контакти з підприємствами, служити інформаційною основою для пошуку 
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партнерів для розробки і реалізації проектів, спростити облік, оцінку і 
планування діяльності університету в науково-дослідній сфері. 

 
«BUSSEG: Набуття професійних і підприємницьких навиків через виховання 

підприємницького духу і консультації підприємців-початківців» Мета цього 
проекту - сприяння вихованню підприємницького духу і консультація 
підприємців-початківців на базі університетів та закладів середньо професійної 
освіти за підтримки торгово-промислових палат та бізнес-інкубаторів, центрів 
підвищення кваліфікації робітників освіти; підтримка при розробці навчальних 
програм і програм курсів підвищення кваліфікації в області виховання 
підприємницького духу як з точки зору дидактики вищої школи, так і з точки зору 
економічної дидактики.  

Основні результати проекту: 
- Модернізовані та затверджені навчальний план та програма навчальної 

дисципліни «Основи підприємницької діяльності» 
 - Консультаційний центр для випускників закладів, що створено на базі 

університету  
- Затверджена міжнародна тренінг-програма «Підприємництво: створення і 

ведення бізнесу» для підвищення кваліфікації викладачів. 
- Пілотне навчання студентів згідно затвердженого навчального плану 
- Розроблені та надруковані навчально-методичні посібники для студентів 

та викладачів «Основи ринкової економіки, правові основи організації бізнесу та 
фінансування» 

- Надруковані підручники «Підприємництво: інноваційна діяльність, 
маркетинг, логістичні процеси, облік та оподаткування» 

 
«ELITE: Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку». 

Метою проекту є підготовка лідерів ВНЗ, які спроможні забезпечити ефективне 
університетське врядування та гарантувати якість вищої освіти відповідно до 
європейських цінностей і національних пріоритетів України.  

Вагомим  результатом  виконання проекту є створення та стала діяльність   
Центру Лідерства НТУ «ХПІ» на базі якого реалізуються програми з лідерства. 
Центр  став осередком проведення найважливіших подій університету в сфері 
лідерського потенціалу. На його базі реалізовані три навчальні програми – 
коротка програма (20 годин), базова програма (40 годин), поглиблена програма 
лідерства (60 годин). Вартість отриманого та установленого обладнання для 
Центру Лідерства та сучасного програмного забезпечення  складає  36 000 євро. 

Також результатами проекту є: 1) втілена  концепція «Роль університетів у 
розвитку лідерського та інституційного потенціалу»; 2)  4 фахові статті; 3) 
розробка модулів за тематикою розвитку лідерських якостей та втілення їх   у 
навчальні програми; 4) розробка та друк 11 навчальних посібників, що 
рекомендовані до друку Вченою Радою університету; 5) проведення «Школи- 
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семінару: «Сучасні технології в освіті – 2017» . У тренінгах прийняли участь 248 
представників освітньої сфери Харкова та області; 6) тренінги з приватними 
підприємцями Харкова; 7) проведення тренінгів для студентських лідерів 
навчальних  груп «психологія», «педагогіка вищої школи» та «адміністративний 
менеджмент» з проблем педагогічної конфліктології, з удосконалення  
комунікативної компетентності та Школи-семінару «Сучасні технології у навчанні» 
для розвитку лідерського потенціалу педагогічних співробітників. 

 
Сьогодні наші проектні команди працюють над 2 проектами Еразмус + K2, 

що реалізуються в університеті: 
 
1. «GameHub: Співробітництво університет-підприємство в сфері ігрової 

індустрії в Україні». 
Загальною метою  проекту є забезпечення можливостей 

працевлаштування та самоствердження випускників ВНЗ, не працевлаштованих 
інженерів, а також ветеранів Антитерористичної операції (АТО) в Україні через 
забезпечення їх знаннями та навичками, які вимагає цифрова гральна індустрія 
(ГІ) – яка має широкий мережевий вплив на світову галузь економіки. Гральна 
індустрія, що базується на віртуальному робочому підході, дозволяє розвивати 
високотехнологічну сферу і, таким чином, валовий внутрішній продукт без 
великих інвестицій.  

Завдання проекту:  

 Встановити моніторинговий інструмент компетентностних профілів 
та тренінгу, необхідний для працевлаштування на українському ринку 
інформаційних комп’ютерних технологій, враховуючи можливості 
міжнародних мереж та бізнесу; 

 Створити інфраструктуру  GameHub в кожному українському ВНЗ, що 
сприятиме розвитку знань та компетенцій в сфері підприємництва й 
виробництва цифрових ігр через розробку навчальних матеріалів, підготовку 
та консультування співробітників ВНЗ та тренінгових центрів; 

  Взаємовигідне та перспективне співробітництво між академічним 
світом, службами, що працевлаштовують, ветеранською асоціацією та 
гральною індустрією, що сприятиме зміцненню українського бізнес-сектору 
інформаційних комп’ютерних технологій, який знаходиться на стадії свого 
становлення. 

На  теперішні час  головним досягненням проекту стала розробка 
концепції діяльності  «GameHub студії» на базі НТУ «ХПІ» та її створення.  З 
Закуплено обладнання на суму близько 29 000 євро. 

В рамках проекту: 
- Викладачі університету  взяли участь в навчальних та ознайомлювальних 

візитах  в європейських ВНЗ Іспанії, Австрії  та Польщі.   
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- Проведено анкетне опитування роботодавців ігрової галузі для 
здійснення аналізу ринку гральної індустрії в Україні, визначення потреб та вимог 
роботодавців щодо навичок та знань, якими повинні володіти розробники ігор, 
задля забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.   

- Проведено анкетування викладачів та студентів ІТ спеціальностей для 
здійснення аналізу потреб, очікувань та можливостей в ігровій галузі. 

- Проаналізовані технічні можливості кафедр університету  в галузі ігрової 
індустрії. Сформований попередній перелік навчальних модулів, що будуть 
розроблятися в рамках проекту. 

- 9 викладачів університету прийняли участь у навчальних тренінгах, що 
були проведені європейськими тренерами на базі університетів –партнерів. 

- На базі нашого університету проведені тренінги при участі тренерів з 
Іспанії та Австрії для представників українських вишів – партнерів  проекту (27 
чоловік). 

- На базі НТУ «ХПІ» проведена серія тренінгів для викладачів університету 
та зацікавлених осіб: «Маркетинг ігор», «Креативізація контенту гри та її 
просування»,  «Навчання на базі комп'ютерних ігр»,  «Розробка комп'ютерних 
ігор в Unity3D»  

- Ведеться розробка 4 довідників навчальних модулів. 
 
2. «MASTIS: Створення сучасного курсу навчання магістрів в області 

інформаційних систем» 
Мета проекту полягає в покращенні магістерської програми в галузі 

інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні 
можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та 
освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати 
студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних 
систем для забезпечення можливості працевлаштування. 

Завдання проекту: удосконалення магістерської програми в області 
інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу; модернізація діючого 
профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних 
систем  у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та  національною 
рамкою кваліфікації; створення  інноваційного академічного середовища для 
реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості 
платформи для підготовки / перепідготовки  PhD, LLL; 

забезпечення / модернізація навчально-лабораторної  інфраструктури для 
підготовки магістрів в області інформаційних систем. 

Напрями діяльності за проектом:  

 Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного 
профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних 
систем. 
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 Розроблення нової компетентністно - орієнтованої навчальної 
програми на основі використання ECTS  та Tuning методології. 

 Створення інноваційного академічного середовища для 
забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних 
систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки PhD, LLL. 

 Поширення і використання результатів проекту та забезпечення 
якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів. 

Викладачі університету, що входять до проектної команди пройшли 
стажування та  працюють над модернізацією нового навчального плану 
магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог 
бізнесу та модернізацією компетентністного профілю навчальних програм в 
області інформаційних систем.   

 
У цьому році співробітниками університету при координації та підтримці 

відділу міжнародних зв’язків було подано на розгляд Європейської Комісії 11 
навчальних проектів в рамках конкурсу програми Єразмус + К2. 

Це проекти в області альтернативної енергетики, хмарових обчислень, 
підприємництва та менеджменту, направлених на модернізацію та створення 
нових навчальних програм згідно європейським стандартам, розвиток 
корпоративних зв’язків університету та його впливу на суспільство: 

1. Сервіс знань для підтримки відновлюваних джерел енергії - 
регіональний міст в Європі  (ВМЗ, кафедра «Фізичне матеріалознавство для 
електроніки й геліоенергетики») 

2. Освіта і нарощування потенціалу в сфері «зелених міст» (ВМЗ, 
кафедра «Хімічна техніка та промислова екологiя») 

3. Модифікація українських програм у сфері машинобудування 
відповідно до кваліфікаційних рамок (ВМЗ, кафедра «Інтегровані технології 
машинобудування ім. М.Ф.Семка» , кафедра «Автоматизовані 
електромеханічні системи») 

4. Сприяння працевлаштуванню та науково-дослідницькому 
орієнтуванню через студентоцентроване викладання /методи навчання 
(ВМЗ, кафедра «Організація виробництва і управління персоналом») 

5. Навчальне середовище під ключ на базі хмарного навчального 
центру (ВМЗ, кафедра «Теоретичної, експериментальної та загальної фізики») 

6. Навчання цифровим навичкам та сертифікаційна система на основі 
інноваційного навчального плану та вимог ринку України ( ВМЗ) 

7. Навчальна обсерваторія стійкого розвитку цілей (ВМЗ, кафедра 
«Системи інформації») 

8. Професійні стандарти для викладачів у вищій освіті України (ВМЗ, 
кафедра «Проблемна лабораторія дистанційного навчання») 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/himichna-tehnika-ta-promislova-ekologiya/?kid=72
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/integrovanih-tehnologij-mashinobuduvannya/?kid=7
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/integrovanih-tehnologij-mashinobuduvannya/?kid=7
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/avtomatizovani-elektromehanichni-sistemi/?kid=48
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/avtomatizovani-elektromehanichni-sistemi/?kid=48
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/distantsijna-osvita/problemna-laboratoriya-distantsijnogo-navchannya/
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9. Забезпечення якості інженерної освіти в країнах Східного 
партнерства (ВМЗ) 

10. Розробка навчальних програм для безперервної професійної 
підготовки САх в області механічної інженерії ( кафедра «Технологія 
машинобудування та металорізальні верстати») 

11.  Підтримка інновацій в області державного управління через 
створення міждисциплінарної магістерської програми в області електронного 
врядування (кафедра «Програмна інженерія та інформаційні технології 
управління ім. проф. Дабагяна А.В.») 

Назви цих проектів говорять самі за себе - усі вони відповідають 
національним пріоритетам та пріоритетам розвитку нашого університету та 
отримали хороші бали. На жаль усі ці проекти не були підтримані. На нашу 
думку, у цьому питанні велику роль відіграє політика відбірного процесу та  
людський фактор на рівні європейських експертів та Міністерства освіти і науки 
України. 

З 2015-2016 навчального року НТУ «ХПІ» активно долучився до нової 
програми академічної (кредитної) мобільності Еразмус+ по напрямку КА-1, яку 
активно реалізовував і в 2016-2017 навчальному році, значно збільшивши 
кількість договорів по вказаній програмі. Всього ми маємо 21 проект з 
мобільності. В результаті отриманого від Європейського Союзу фінансування в 
рамках цієї Програми в НТУ «ХПІ»  в 2016-2017 навчальному році діяло 14 
проектів співробітництва з ВНЗ Європи: Міщкольцький університет, Угорщина; 
Отто фон Герріке університет Магдебургу, Німеччина;  Університет економіки в 
Катовіце, Польща;  Університет Щецина, Польща; Альпен-Адрія університет 
Клагенфурту, Австрія; SWPS – університет соціальних і гуманітарних наук, 
Польща; університет Марібору, Словенія; університет економіки в Познані, 
Польща; Литовська морська академія, Литва; Пірейський університет прикладних 
наук, Греція; Вільнюський університет ім. Гідеманіса, Литва; Політехніка 
Познанська, Польща; Університет Яна Кохановського, Польща; Центральна школа 
Нанта, Франція. По програмі ЕРАЗМУС+  в 2016-2017 навчальному році у вказані 
європейські ВНЗ виїхало  22 студента і 22 науковця і академічного персоналу. 
Два студента Магдубургського Отто фон Геррікє університету протягом семестру 
по програмі ЕРАЗМУС+ навчалися на факультеті бізнесу і фінансів нашого 
університету. 

 
 НТУ «ХПІ» сьогодні – один з провідних науково-дослідницьких комплексів 
системи вищої освіти України. Наукова діяльність в університеті характеризується 
постійними вагомими результатами, що спрямовані на рішення, в першу чергу, 
актуальних проблем економіки, розробку та втілення високих технологій, нових 
конструкцій машин та устаткування з високими техніко-економічними 
показниками. Щодо реалізації науково-дослідницьких міжнародних проектів, то 
переваги також очевидні. В своїй проектній діяльності, що пов’язана з 
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реалізацією наукових проектів, університет спирається на позитивні традиції, 
широке використання нових підходів організації науки та принципів проектного 
менеджменту. Це дозволило реалізувати за останні роки 10 міжнародних 
наукових проектів, що стало можливим на підставі тісних наукових зв’язків між 
кафедрами НТУ «ХПІ» та закордонних навчальних закладів.  

Нижче, у таблиці 2  наведено перелік основних науково-дослідницьких 
проектів за період 2012-2017 рр. 

Таблиця 2. 
Зведена таблиця міжнародних  науково-дослідницьких  проектів 

2012-2017 рр. 

Назва програми/фонду Кількість проектів 

CRDF 2 

BMBF  1 
AiF  1 

ФОНД ГУМБОЛЬДТА 1 

7-ма РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС 2 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВИХ ДОСЛІЖДЕНЬ, ГРЕЦІЯ 
1 

ПРОЕКТ «GRADUIERTENKOLLEG» 1  

INCONET TWINNING GRANT  1 
«СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЧИХ 
КОМПЛЕКСІВ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ 
ЕНЕРГОРЕСУРСОЕФФЕКТИВНОСТІ І 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

1 

 
Сьогодні пріоритетним для університету є активізація участі науковців у 

спільних проектах Горизонт 2020, що є важливим інструментом науково-
дослідницької політики ЄС. Ректорат НТУ «ХПІ» розуміє, що участь українських 
вчених в цих програмах надає можливість отримати визнання наукової спільноти 
в Європі, отримати фінансову підтримку у складі консорціуму, вийти на ринок з 
наукоємним продуктом, отриманим в рамках спільного проекту, обмінятися 
досвідом з європейськими науковцями.  

Вчені університету беруть участь у спільних проектах Сьомої рамкової 
програми: 
- «Розподілені мережі що базуються на знаннях в сфері енергозбереження»; 
- «Інноваційні неруйнівні випробування та складні ремонтні роботи 

трубопроводів з об'ємними дефектами поверхні за передовими 
технологіями» 
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та проектах, що фінансуються фондом Гумбольдта (Німеччина)  і  
міжурядовими угодами.  

Таким чином, міжнародна  проектна діяльність  університету не тільки 
виконує роль «двигуна», механізму реалізації Болонського процесу, але й 
відіграє значну функцію у підвищенні якості освіти і наукових досліджень, що 
безпосередньо впливає на те, що університет займає високі місця у 
національних рейтингах. 

Ми реально оцінюємо наші можливості щодо участі у міжнародних 
наукових проектах та бачимо вразливі місця:  

- молоді науковці повинні володіти іноземними мовами та спілкуватися з 
своїми закордонними  партнерами для того, щоб мати можливість обговорити 
свої наукові проектні ідеї; 

- відсутність системи  мотивації та самореалізації науковців, яка б у тому 
числі створила умови для активізації їх  участі у наукових міжнародних 
конференціях. Участь у таких конференціях  допоможе їм не тільки отримати  
науковий  досвід, а й сприятиме знаходженню потенційних закордонних 
проектних партнерів, налагодити зв’язки з ними та просувати свої наукові ідеї на 
європейському та міжнародному рівні, увійти до проектних консорціумів; 

-  заохочувати науковців до участі у спеціальні тренінгах щодо написання 
наукових проектів. Це дозволить зрозуміти  специфіку підтримки наукових 
проектів різноманітними фондами та Програмами. 

За два останні роки вченими університету було безуспішно подано 
декілька наукових проектів в рамках  Програми  Горизонт 2020. Нажаль, ця 
програма  пропонує  для нас не дуже сприятливі умови для участі. Механізм її 
реалізації передбачає  широкі можливості тільки у прямій співпраці з 
європейськими науковцями  та сталому партнерстві у тій чи іншій області. Це 
треба  розуміти  і сприяти розвитку «персонального партнерства» під прапором 
НТУ «ХПІ». 
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FROM EDUCATION TO INNOVATION 
Jesionowski Teofil, Vakhrina Olha 

Poznan University of Technology, Poznan 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ КЕРОВАНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ В 
РАМКАХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ ЄВРАТОМ 

Гаркуша І.Є. 
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», 

м. Харків 
 

Сьогодні Європейський Союз у галузі фізики високотемпературної плазми і 
керованого термоядерного синтезу посідає передові позиції у світі, 
випереджаючи навіть Сполучені Штати Америки. ЄС є головним донором 
будівництва першого експериментального термоядерного реактора ІТЕR, який 
зараз споруджується у м. Кадараш (Франція) в межах одного з найбільш 
грандіозних міжнародних проектів, у реалізації якого беруть також участь США, 
Росія, Японія, Китай, Південна Корея та Індія. Основне завдання міжнародного 
проекту ІТЕR — досягнення стаціонарної термоядерної реакції дейтерію і тритію 
з виділенням енергії на рівні 500 МВт. На сьогодні вже виконано більшу частину 
будівельних робіт, і введення в експлуатацію цього реактора заплановано на 
2025 р. Проект ІТЕR відповідає таким жорстким вимогам безпеки, що за будь-
яких можливих аварій рівень впливу на навколишнє середовище не 
потребуватиме евакуації населення. 

 

 
Сучасний стан будівництва міжнародного експериментального 

термоядерного реактора ITER (м. Кадараш, Франція). www.iter.org 
 

 
Крім того, найвагомішим результатом, отриманим у ЄС останнім часом, є 

введення в дію найбільшого у світі надпровідного оптимізованого стеларатора 

http://www.iter.org/
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Wendelstein 7-X, який знаходиться в Інституті фізики плазми Товариства Макса 
Планка в німецькому місті Грайфсвальд. Уже в перших експериментах, 
проведених на ньому на початку 2016 р., було отримано водневу плазму з 
температурою електронів 100 млн, а іонів — 20 млн градусів, що значно 
перевищує температуру в ядрі Сонця. Реактор на основі стеларатора може бути 
перспективним для створення прототипу комерційного термоядерного реактора 
DЕМО. До речі, на урочистому запуску стеларатора минулого року була присутня 
канцлер Німеччини Ангела Меркель, а під час будівництва вона тричі відвідувала 
Інститут фізики плазми Товариства Макса Планка, що яскраво свідчить про 
ставлення європейських політиків до розвитку науки. 

 

 
Канцлер Німеччини Ангела Меркель на церемонії 

урочистого запуску найбільшого у світі надпровідного 
оптимізованого стеларатора Wendelstein 7-X (м. Грайфсвальд, Німеччина) 

 
Значний прогрес останніми роками спостерігається в розробленні 

термоядерних джерел нейтронів та гібридних систем на основі синтез-ділення, 
завдяки чому можливе створення нового підходу до забезпечення паливного 
балансу великомасштабної ядерної енергетики та утилізації відпрацьованого 
ядерного палива. У разі, коли ядерний реактор підкритичний і керується 
зовнішнім нейтронним джерелом, істотно підвищується рівень безпеки і є 
можливість проводити трансмутацію відпрацьованого ядерного палива. У разі 
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термоядерно-ядерної гібридної системи забезпечуються нові можливості в 
енергетиці завдяки спаленню відпрацьованого ядерного палива. 

Протягом останніх років Україна крок за кроком йшла до підписання угоди 
про асоційовану участь у дослідницьких програмах ЄВРАТОМ, що є складовою 
частиною Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій 
«Горизонт-2020». Великий обсяг підготовчих робіт щодо участі українських 
науково-дослідних установ у програмах ЄВРАТОМ з термоядерних досліджень 
було виконано протягом останніх 10 років Координаційним комітетом 
ЄВРАТОМ—Україна. Цей Комітет було сформовано рішенням Уряду України ще в 
2002 р. з представників НАН України. Визначну роль у цьому процесі відіграла 
також Наукова рада з проблеми «Фізика плазми і плазмова електроніка». 
Імплементація ж угоди здійснювалася вже спільними зусиллями Національної 
академії наук України і Міністерства освіти і науки України. Так, у березні 2016 р. 
остаточно було узгоджено текст договору про асоційоване членство України в 
ЄВРАТОМ та відбулася зустріч з директором організації. У вересні 2016 р. 
пройшло третє засідання Координаційного комітету ЄВРАТОМ—Україна з 
термоядерного синтезу. 

І нарешті, 29 вересня 2016 р. відбулася ратифікація Угоди між Урядом 
України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і 
технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових 
досліджень та навчання ЄВРАТОМ (2014—2018), що уможливило участь 
українських наукових установ у європейських термоядерних дослідженнях. 
Починаючи з 1 січня 2017 р.НАН України визначено власником зазначеної 
програми з боку України, а ННЦ ХФТІ — менеджером програми.  

Європейські термоядерні дослідження проводяться виключно в рамках 
створеного Європейського консорціуму з розвитку термоядерної енергетики — 
EUROfusion, який керує і фінансує європейську дослідницьку програму ЄВРАТОМ. 
До складу консорціуму входять 30 дослідницьких лабораторій — координаторів 
досліджень, що представляють 26 країн Європейського Союзу (а також 
Швейцарію і Україну, які підписали угоду з EUROfusion). Крім того, у роботі 
EUROfusion беруть участь понад 100 організацій (third parties), які діють через 
членів консорціуму. EUROfusion активно співпрацює також з проектами F4E 
(Fusion for Energy) і ITER. Фінансування за програмою «Горизонт-2020» на 2014—
2018 рр. становить 424 млн євро, приблизно така сама сума надходить від 
держав — членів EUROfusion, тобто загальний бюджет на 5 років становить 850 
млн євро. Крім того, окреме фінансування в розмірі 283 млн євро виділяється 
для експлуатації установки JET (Joint European Torus), що є спільною установкою 
для дослідників з усієї Європи. Міжнародний проект ITER фінансується окремо.  
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Засідання координаційного комітету ЄВРАТОМ— 

Україна зі співпраці в галузі термоядерних досліджень 
 

У 2017 р. за поданням НАН України на базі ННЦ ХФТІ створено Український 
дослідницький центр (Ukrainian Research Unit), що здійснює координацію робіт у 
7 українських наукових установах: ННЦ ХФТІ, Інституті ядерних досліджень НАН 
України, Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, 
Національному університеті «Львівська політехніка», Національному технічному 
університеті «Харківський політехнічний інститут», Інституті теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка. Асоційоване членство в консорціумі EUROfusion надає Україні 
рівні права з іншими членами консорціуму, зокрема, дає українським ученим 
змогу: 

• брати участь у теоретичних та експериментальних дослідженнях на 
найкращих установках світу;  

• отримувати додаткове фінансування наукових робіт в Україні та 
фінансування поїздок українських науковців за кордон; 

• розширити участь у роботі наукових конференцій та нарад за кордоном, 
публікуванні наукових статей у платних журналах; 

• використовувати доступ до баз даних усіх експериментальних установок 
EUROfusion; 

• отримувати нове та вживане наукове обладнання від країн — учасниць 
EUROfusion; 

• впливати на прийняття рішень EUROfusion (2 голоси в Генасамблеї); 
• залучати іноземних студентів та аспірантів для виконання кваліфікаційних 

робіт (MSc, PhD) в Україні. 
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Стеларатор «Ураган-2М» (ННЦ ХФТІ) 

 

 
Стеларатор-торсатрон «Ураган-3М» (ННЦ ХФТІ) 

 
Програма термоядерних досліджень EUROfusion виконується за чіткою 

дорожньою картою і містить як короткострокові, так і стратегічні довгострокові 
завдання. Вона складається з 8 головних місій і має 33 робочих пакети. Детальна 
робоча програма затверджується щороку на засіданні Генасамблеї консорціуму. 
Починаючи з кінця січня 2017 р. EUROfusion оголосив про прийняття запитів на 
участь в існуючих робочих пакетах термоядерної програми на поточний рік. 
Українські дослідники подали 12 запитів на проекти в пакеті «Дослідження на 
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середніх токамаках». Відповідне схвалення вже отримали українські пропозиції 
для пакета «JET1» (Інститут ядерних досліджень) та «Діагностика і керування» 
(Національний університет «Львівська політехніка»). Українські фахівці також 
братимуть участь у пакетах «Стеларатор» (ННЦ ХФТІ, Інститут ядерних 
досліджень) та «Плазмово-поверхнева взаємодія» (ННЦ ХФТІ, Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»).  

Слід зазначити, що, крім проектів теоретичних досліджень та спільних робіт 
на європейських термоядерних установках, європейське співтовариство 
підтримало програми експериментів на українських установках — стелараторі 
«Ураган-2М» та плазмових прискорювачах КСПП Х-50 і КСПП-М, що відкриває 
можливості для проведення їх модернізації. 

Крім дослідницьких програм у галузі термоядерних досліджень виконується 
також навчальна програма Fusenet, учасником якої є Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна. Упродовж року кілька десятків студентів та 
аспірантів отримали можливість безкоштовно відвідати школи молодих учених 
та конференції в країнах ЄС. У рамках цієї програми відкрито також 20 наукових і 
20 інженерних аспірантських стипендій у галузі термоядерного синтезу, в 
конкурсі на здобуття яких можуть брати участь наші молоді науковці. 

Слід зауважити, що дослідницька та навчальна програми ЄВРАТОМ у галузі 
керованого термоядерного синтезу побудовані на принципі спільного 
фінансування. Фінансовий внесок з боку ЄВРАТОМ становить близько 55% від 
загального обсягу фінансування тематики, тобто збільшення грантової підтримки 
з боку ЄВРАТОМ потребує від української сторони відповідного збільшення 
видатків країни на програму досліджень.  

Сучасні здобутки в галузі фізики плазми в Україні ґрунтуються на роботах 
класиків — академіків Л.Д. Ландау, М.М. Боголюбова, О.І. Ахієзера, О.Г. Ситенка, 
К.Д. Синельникова, Я.Б. Файнберга, членів-кореспондентів К.М. Степанова, В.Т. 
Толока, В.І. Терешина, І.О. Солошенка, Н.Д. Моргуліса та ін. Установи НАН 
України та наші провідні вищі навчальні заклади мають достатній кадровий 
потенціал і матеріально-технічну базу (низку термоядерних експериментальних і 
дослідницьких установок) для вирішення проблем теоретичного та числового 
моделювання процесів у термоядерних системах, для діагностики плазми, а 
також матеріалів і технологій термоядерного реактора. 

У ННЦ ХФТІ зосереджено основну експериментальну базу термоядерних 
установок, до досліджень з термоядерної проблематики залучено понад 250 
науковців та інженерно-технічних працівників з різних інститутів Національного 
наукового центру, тоді як потужна теоретична школа з фізики термоядерної 
плазми сконцентрована переважно в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. 
Боголюбова НАН України, Інституті ядерних досліджень НАН України, Інституті 
фізики плазми ННЦ ХФТІ, Харківському національному університеті ім. В.Н. 
Каразіна. Серед експериментально-дослідницьких установок в Україні слід 
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назвати стеларатор «Ураган-2М» (до 2006 р. був найбільшою установкою цього 
типу в Європі), стеларатор-торсатрон «Ураган-3М», найпотужніший у світі 
квазістаціонарний прискорювач плазми КСПП Х-50. Нещодавно введено в дію 
плазмовий прискорювач нового покоління для дослідження матеріалів ядерної і 
термоядерної енергетики в екстремальних умовах КСПП-М.  

На стелараторі «Ураган-3М» було проведено спільний українсько-
бельгійський експеримент разом із брюссельською Лабораторією фізики плазми 
(керівники — Т. Уотерс і В. Моїсеєнко) з дослідження початкової стадії 
високочастотного розряду. Отримані результати і нові знання будуть використані 
для оптимізації ВЧ-розряду на термоядерних установках Європи і в 
міжнародному реакторі ITER. Квазістаціонарний плазмовий прискорювач КСПП 
Х-50 задіяний для експериментального відтворення умов на першій стінці та 
диверторі термоядерного реактора, а також у дослідженнях властивостей 
матеріалів в екстремальних умовах (1028 іон/м2·с, Р ~ 200 ГВт/м2). Прискорювач 
нового покоління КСПП-М призначений для генерування потужних потоків 
плазми з метою вивчення радіаційно-пучкового впливу на нові перспективні 
матеріали для ядерної і термоядерної енергетики. 

 

 
Квазістаціонарний плазмовий прискорювач КСПП 

Х-50 (ННЦ ХФТІ) 
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Плазмовий прискорювач нового покоління КСПП-М 

(ННЦ ХФТІ) 
 

Тематика теоретичних досліджень високотемпературної плазми в Україні 
стосується переважно вивчення фізичних механізмів генерації і нагрівання 
плазми, утримання, рівноваги та стійкості плазми в магнітних системах 
(токамаках, стелараторах, електромагнітних пастках), процесів переносу; 
розроблення кінетичної теорії транспортних процесів у турбулентній та 
запорошеній плазмі; дослідження колективних процесів та аномальних явищ, 
зумовлених високоенергетичними іонами в термоядерній плазмі; вивчення 
колективної динаміки частинок у випадкових полях, нелінійних та стохастичних 
механізмів прискорення частинок, нелінійних стаціонарних структур; 
теоретичного обґрунтування нових концепцій гібридних ядерно-термоядерних 
реакторів.  

Особливо хочу підкреслити, що розвиток фізики плазми в Україні пов’язаний 
не лише із суто науковими і теоретичними здобутками, а й з корисними для 
практичного промислового використання результатами. На основі 
фундаментальних досліджень з цього напряму отримано цілу низку важливих 
прикладних розробок, таких як нові методи нанесення функціональних 
покриттів, модифікація та легування матеріалів потужними потоками плазми, 
плазмові джерела інтенсивного екстремального ультрафіолетового та 
рентгенівського випромінювання, плазмові озонатори, низькотемпературні 
плазмові озонно-ультразвукові стерилізатори, геліконні технологічні джерела, 
плазмохімічні реактори, паро-плазмова технологія перероблення органічних 
відходів, інші перспективні екологічно чисті плазмові технології для 
промисловості, медицини, сільського господарства та охорони довкілля. 
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Матеріалознавчі та інженерні аспекти термоядерної енергетики — це 
комплексна проблема, вирішення якої потребує створення нових матеріалів для 
термоядерних реакторів, дослідження їхньої поведінки в екстремальних умовах, 
розроблення нових покриттів і сполук, методів з’єднання та зварювання, нових 
методів діагностики, новітніх інженерних розробок у сферах сильнострумної 
електроніки, енергетики, турбінобудування. І тут роль технічних університетів, 
перш за все НТУ ХПІ, важко переоцінити.  

Потенціал співробітництва з Україною у сфері керованого термоядерного 
синтезу високо оцінюється керівниками консорціуму ЄВРАТОМ. В Україні є 
очевидні резерви для подальшого посилення інтеграції вітчизняних наукових 
установ до проектів ЄВРАТОМ. На нинішньому етапі здійснюється налагодження 
взаємодії в рамках виконання робочих пакетів, де бере участь Український 
дослідницький центр (Ukrainian Research Unit), а також опрацювання тем та 
інструментів для такого співробітництва на подальший період дії програми 
«Горизонт-2020». 

Протягом останніх трьох років у НАН України успішно виконується цільова 
комплексна програма «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого 
термоядерного синтезу та плазмових технологій», хоча її фінансування залишає 
бажати кращого. Водночас хочу ще раз наголосити, що умови участі в проектах 
ЄВРАТОМ передбачають наявність національного фінансування відповідних 
робіт (45 %) та механізмів кооперації держави у міжнародних проектах. Тобто 
чим більше виділяється коштів на фінансування програм за термоядерною 
тематикою в Україні, тим більшим стає фінансування з боку Європейського 
Союзу. Підвищенню рівня та ефективності спільних робіт під егідою ЄВРАТОМ 
значно сприяють зазначена вище цільова комплексна програма НАН України 
«Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу 
та плазмових технологій», спільні конкурси НАН України і МОН України, НАН-
УНТЦ, МОН-УНТЦ,  базове фінансування установ, в яких тематика проектів 
формується з урахуванням пріоритетів, перспективних для наших європейських 
партнерів. Це також дає можливість розробити додаткові інструменти кооперації 
з ЄВРАТОМ.  

Отже, організація вітчизняних наукових досліджень і створення 
технологічних розробок у галузі керованого термоядерного синтезу, фізики 
плазми і плазмових технологій, а також активізація міжнародного 
співробітництва потребують повноцінного фінансового забезпечення, реалізації 
скоординованої програми розвитку досліджень високотемпературної плазми як 
основи енергетики майбутнього. Необхідне розроблення новітніх технологічних 
застосувань плазми, поліпшення координації досліджень в установах Академії та 
вищих навчальних закладах України. 
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Платформа «Одиссей» с РКН «Зенит-3SL» 

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КБ «ЮЖНОЕ» 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

Новиков А.В., Потапович Л.П. 
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»  

им. М.К. Янгеля», г. Днепр 
 
КБ «Южное» является одной из крупнейших в мире проектно-

конструкторских организаций по разработке ракетно-космической техники (РКТ). 
В годы становления независимости Украины предприятие, опираясь на 
созданный научно-технический потенциал, вышло на мировой рынок 
космических услуг и заняло там достойное место. КБ «Южное» успешно 
участвовало и принимает участие в настоящее время в реализации крупных 
международных проектов «Морской старт», «Наземный старт», «Египтсат», 
«Днепр», «Вега», «Антарес». Развивается сотрудничество по перспективным 
космическим программам со странами Европы, Северной и Южной Америки, 
Азии. Основные направления сотрудничества: 

 разработка перспективных ракет-носителей, космических аппаратов, 
двигательных установок; 

 оказание пусковых услуг; 

 проведение совместных исследований по решению актуальных проблем 
ракетно-космической техники (РКТ); 

 участие в международных образовательных проектах по модернизации 
аэрокосмического образования; 

 участие в разработке инновационных проектов двойного назначения, а 
также непрофильных проектов в области энергосбережения, экологии и 
пр. 
Основные проекты 
В части разработки ракет-носителей (РН) и космических ракетных 

комплексов (КРК) можно отметить, что украинские РН имеют высокие 
показатели конкурентоспособности, и прежде всего уровня их надежности.  

На базе созданной в 1985 году РН 
«Зенит-2» КБ «Южное тво» разработало 
семейство современных ракет-
носителей, успешно выводящих на 
орбиту спутники с плавучей морской 
платформы «Одиссей» из 
экваториальных вод Тихого Океана и 
космодрома «Байконур» по 
международным программам «Морской 
старт» и «Наземный старт». Всего было 
осуществлено 82 пуска ракет-носителей 
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семейства «Зенит». В настоящее время идет процесс возобновления программы 
«Морской старт» с привлечением новых инвесторов. 

 
                   РН "Зенит-3SLБ", запускаемая по программе "Наземный старт 

 

В результате реализации международной программы 
«Днепр» осуществлено 20 успешных пусков,  в результате 
которых на орбиту выведены 63 космических аппарата 
различного назначения, принадлежащих 15 странам мира. 

КРК с РН «Циклон-4» и «Циклон-4М» предназначен для 
запусков космических аппаратов различного назначения на 
низкие, средние и высокие круговые и эллиптические 
околоземные орбиты, в том числе переходные к 
геостационарным. Первоначально эксплуатация комплекса 
планировалась на космодроме Алькантара в Бразилии. КБ 
«Южное» разработало проект наземного комплекса и 
организовало изготовление оборудования его составных частей. 
в настоящее время проводится поиск новых стартовых площадок 
для РН «Циклон-4М» на экологически чистых компонентах топлива.  

Проект «Антарес» предполагает участие 
украинской стороны в разработке и модернизации 
основной конструкции первой ступени РН «Антарес», 
создаваемой по заказу американской компании 
«Орбитал». Этот проект является беспрецедентным в 
истории сотрудничества Украины с США в 
космической сфере, так как впервые предприятия 
ракетно-космической отрасли Украины принимают 
непосредственное участие в создании американского 
носителя. 

Поскольку сегодня рынок пусковых услуг по 
запуску спутников характеризуется большим 
количеством конкурентов, для дальнейшего 

РН "Антарес" 

РН "Днепр" 
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завоевания рынка ГП «КБ «Южное» разрабатывает новые КРК: комплекс со 
сверхлегкой ракетой для запуска малых КА на низкие околоземные орбиты, 
семейство РН «Маяк» для удовлетворения широкого диапазона потребностей 
рынка и др.  

 
Семейство РН "Маяк" 

 
Украина входит в число семи стран мира, имеющих полный законченный 

цикл создания жидкостных ракетных двигателей. Направление ракетного 
двигателестроения имеет стратегическое значение для ГП «КБ «Южное» как с 
точки зрения независимого обеспечения двигателями ракет-носителей 
собственной разработки, так и сточки зрения выдвижения ракетных двигателей 
на мировой рынок в качестве отдельного продукта. В настоящее время 
предприятие предлагает линейку жидкостных ракетных двигателей с уровнем 
тяги от 0,25 до 1100 тс. Это маршевые двигатели, предназначенные для первых 
и верхних ступеней ракет, двигатели для спутников, автономных космических 
буксиров и космических ступеней ракет. Примером успешного международного 
сотрудничества в этом направлении является создание ГП «КБ «Южное» 
двигателя четвертой ступени для европейской РН Vega. 

 
 

 
Перспективные жидкостные  ракетные двигатели, разработанные КБ "Южное" 
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Создание КА «Египтсат» и аналогичного ему КА «Січ-2» сделало Украину 
конкурентоспособной на рынке стран, которым требуется решение гражданских 
космических задач. Развивая это направление, ГП «КБ «Южное» начало 
разработку и подготовку производства новых оптико-электронных КА для 
обеспечения высоких требований потребителей на современном мировом 
уровне. Учитывая заинтересованность украинской и зарубежной научной 
общественности, разрабатывается 
малобюджетная микроспутниковая платформа 
для проведения научных экспериментов в 
околоземном космическом пространстве. 
Платформа позволит осуществить шаги по 
практической проверке и реализации 
результатов инициированных ГП «КБ «Южное» 
в рамках Международной Академии 
Астронавтики исследований в области 
прогнозирования землетрясений. Помимо 
использования для проведения научных 
экспериментов такая платформа представляет 
интерес для проведения технологических 
экспериментов и летной отработке новых 
спутниковых компонентов как разработки ГП 
«КБ «Южное», так и сторонних заказчиков. На 
базе данной платформы могут быть 
апробированы новые подходы к созданию космических аппаратов, которые в 
дальнейшем могут быть применены на других спутниковых проектах. 

При создании конкурентоспособной ракетно-космической техники 
большое значение приобретает научное сопровождение разработок с 
привлечением всего научно-технического потенциала страны, внедрение новых 
материалов и передовых технологий производства. Для достижения этих целей 
организуется проведение совместных исследований с научными организациями 
НАН Украины и ведущими вузами страны, направленных на решение актуальных 
проблем ракетно-космической отрасли. 

 
Участие в международных исследовательских проектах 
Международным признанием результатов исследований украинских 

ученых и в частности научных сотрудников КБ «Южное» является их участие в 
совместных международных проектах по космической тематике. С момента 
создания Украинского научно-технологического центра и по сегодняшний день 
КБ «Южное» участвует в проведении научных исследований, выполняемым по 
международным программам. В настоящее время работы проводятся в рамках 
7-й Европейской рамочной программы и программы «Горизонт-2020» по 
следующим направлениям: 

Космический аппарат “Yuzhsat-1” на основе 

микроспутниковой платформы “Yuzhsat” 
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 разработка перспективных углеродных волокон из новых экономически 
эффективных прекурсоров со специальными свойствами (проект Fibralspec); 

 создание новых дешевых и прочных угольных волокон для коммерческого 
применения на основе полиэтилена (проект NEWSPEC); 

 разработка модифицированных экономически эффективных волокнистых 
структуры с повышенной многофункциональностью и улучшенными 
характеристиками (проект MODCOMP); 

 создание сверхлегкой многоразовой системы тепловой защиты для  
использования в космосе (проект Light-TPS); 

 разработка нового метода получения интерметаллического сплава на основе 
Fe-Al (проект EQUINOX). 

В проектах участвуют европейские и украинские университеты и научные 
организации, а также промышленные предприятия. Участие КБ «Южное» 
заключается в постановке задачи, проведении исследований, изготовлении и 
испытании образцов новых материалов, проведении экспертной оценки 
применяемости полученных материалов в РКТ. 

Недавно завершена работа над 
международным проектом 
LEOSWEEP, частично финансируемым 
Европейским союзом в рамках 7-й 
Рамочной программы. В данном 
проекте исследовалась возможность 
увода с околоземных орбит в плотные 
слои атмосферы крупных объектов 
(например, ступеней ракет-
носителей) с помощью ионного 
воздействия, создаваемого на борту 

космического аппарата, находящегося 
непосредственно перед объектом 

космического мусора. Проект LEOSWEEP достиг значительного продвижения в 
развитии этой технологии, ведущей к требуемой технологической готовности и 

наличию правового 
режима для 
осуществления 
малозатратной 
демонстрационной 
орбитальной миссии. 

Международное 
научное сотрудничество ГП 
«КБ «Южное» 
осуществляется также в 
рамках деятельности 

Очистка космического пространства от мусора  

с помощью ионного воздействия 

Проект «Глобальная спутниковая система мониторинга и прогнозирования 

сейсмической активности Земли» 
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Международной академии астронавтики и Международной федерации 
астронавтики. Расширяется представительство предприятия в этих организациях. 
Сотрудники предприятия участвуют в работе конгрессов, конференций, форумов 
и т.д., проводимых под эгидой МАА, участвуют в проведении исследований и 
сами выступают в роли экспертов. Завершены исследования по направлениям, 
предусмотренным Меморандумом между Международной Академии 
Астронавтики и Национальной академии наук Украины в космической сфере: 
«Глобальная спутниковая система мониторинга и прогнозирования 
сейсмической активности Земли» и «Космическое захоронение радиоактивных 
отходов».  

ГП «КБ «Южное» выступило также с инициативой о создании Лунной 
промышленно-исследовательской базы. В этом проекте предполагается 
интеграция усилий всего мирового космического сообщества: Европейского 
космического агентства, США, 
Китая и пр. По инициативе вице-
президента Международной 
федерации астронавтики (МФА), 
Генерального конструктора ГП 
«КБ «Южное», предложенной им 
в план работ МФА по глобальным 
инновациям на 2016-2019 гг., 
создается универсальная 
интернет-платформа IAFConnect, 
которая позволит космическим 

компаниям размещать свои 
проекты с целью поиска инвестиций и субподрядчиков.  

Проводятся также исследования, направленные на решение «земных» 
проблем, связанные с разработками в области транспортного и 
сельскохозяйственного машиностроения, энергетики, экологии и др. 

 
Участие в международных образовательных проектах 
Безусловно, выполнение научных исследований и создание 

конкурентоспособных образцов РКТ невозможно без наличия на предприятии 
подготовленных кадров, постоянного пополнения кадрового состава и 
повышения его квалификации. Одним из направлений дальнейшего 
совершенствования качества подготовки специалистов является развитие 
международного сотрудничества университетов и промышленных предприятий 
для обмена накопленным опытом, модернизации учебных программ, 
формирования общей стратегии подготовки и трудоустройства выпускников 
аэрокосмических учебных заведений. КБ «Южное» сотрудничает с 
европейскими, российскими и украинскими университетами по проектам в 
рамках программы Европейского Союза TEMPUS, где участвует как заказчик и 

Проект лунной промышленно-исследовательской базы 
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эксперт разрабатываемых учебных программ, передает университетам свой 
опыт в области научной и инновационной деятельности. В результате 
проведения работ по проекту «Реформирование учебных программ в области 
космических технологий в Казахстане, России и Украине» на базе передовых 
космических технологий в 
университетах внедрены новые учебные 
программы по проектированию 
микроспутников, созданы и оснащены 
новые учебные лаборатории и 
компьютерные классы, сформировались 
общие подходы к развитию системы 
аэрокосмического образования и ее 
унификации, подготовки и 

трудоустройства выпускников. Одно из 
уже реализуемых направлений 
сотрудничества – разработка 
студенческих спутников и запуск их на орбиту на ракетах-носителях КБ «Южное». 
В настоящее время в рамках программы TEMPUS проводятся работы по 
проектам «Национальная образовательная инфраструктура совершенствования 
инновационной и предпринимательской деятельности IT-студентов» и «Новая 
модель третьего уровня высшего инженерного образования в соответствии с 
рекомендациями Болонского процесса в университетах Белоруссии, России и 
Украины». Готовится проект в рамках Европейской программы 
совершенствования высшего образования ERASMUS+ «Новые учебные 
программы по перспективным материаловедению и технологиям для 
аэрокосмической техники». Выполнение этих проектов является продолжением 
начатой работы по улучшению качества инженерного образования в Украине с 
использованием Европейского опыта и повышению уровня подготовки 
специалистов ГП «КБ «Южное». 

На современном этапе, когда космические проекты приобретают все 
большую масштабность, а государственные бюджетные ресурсы ограничены, 
основной задачей предприятия является найти и обосновать возможности 
своего участия в международных космических исследованиях, а затем на 
высоком научно-техническом уровне выполнять условия международной 
кооперации. 
  

География участников Проект Темпус NEFESIE 

«Национальная образовательная инфраструктура  

усовершенствования инновационной и  

предпринимательской деятельности ІТ-студентов» 
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ДОРОЖНЯ КАРТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

1Савченко О.І., 2Туран Угур 
1Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

м. Харків 
2Ізмірський економічний університет, Туреччина 

 
Важливо зазначити, що одним із пріоритетних напрямків Стратегії розвитку 

Європейського Союзу 2020 (EU 2020 Strategy) є інтелектуальний розвиток, який 
можна досягти за рахунок підтримки економіки, що заснована на знаннях та 
інноваціях. У масштабах ЄС середній приріст інноваційної діяльності становив 
1,7%. 

На нашу думку, для визначення пріоритетних завдань інноваційного 
розвитку України необхідно бути обізнаними у контенті майбутнього 
європейського простору. Так, стратегічні цілі  EU 2020, складають: зайнятість (75 
% працевлаштованих від загальної кількості осіб 20-64 років); дослідження та 
інновації ( 3% ВВП ЄС інвестувати в R&D); зміна клімату та енергетика, освіта (< 
10% тих, хто не завершує навчання в школі, >40% з вищою освітою); боротьба з 
бідністю (зменшення до 20 млн людей на рівні бідності).  

У той же час, в Україні відзначається тенденція недостатніх темпів 
інноваційних змін в науково-дослідній структурі. Нестабільне інституційне 
середовище не може ефективно підтримувати фундаментальну базу для 
забезпечення структурних реформ в економіці, побудованих на інноваційних 
засадах. Як наслідок таких процесів, від'ємне значення показника експорту 
середньо-і високо-технологічних товарів (-4%). 

При цьому характеризуючи інноваційну діяльність ЄС зазначаємо, що 
найбільш динамічні зміни відбувались в області відкритих, перспективних, 
привабливих дослідницьких систем. Ємність світового ринку ліцензій на 
використання об'єктів інтелектуальної власності (ІВ) оцінюється не менше ніж в 
150 млрд. дол. на рік. Темпи зростання цього ринку в 3-4 рази перевищують 
темпи зростання традиційних ринків товарів і послуг, що ще раз підкреслює роль 
ІВ для економічного розвитку будь-якої держави. 

Переорієнтація науково-технологічної та інноваційної політики; план 
розвитку цифрових технологій в Європі- Спільний Цифровий Ринок на основі 
надшвидкого інтернету; перехід до ресурсозберігаючої економіки; індустріальна 
політика, яка направлена на глобалізацію; боротьба з бідністю; план розвитку 
нових здібностей і  збільшення кількості робочих місць (модернізація ринку 
праці)та підвищення якості та міжнародної привабливості європейської системи 
вищої освіти – всі ці сім флагманських ініціатив «Європи 2020» є певними 
напрямами руху України до сталого економічного розвитку. 

Відзначаємо, що на активізацію інноваційної діяльності промислових 
підприємств позитивний вплив надає розвиток науково-технічної та інноваційної 
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діяльності в конкретному вищому навчальному закладі. Саме такий підхід 
дозволяє ефективно використовувати матеріально-технічну базу, науковий 
потенціал для комерціалізації результатів наукових досліджень підприємств. 

Саме університети є джерелом великої кількості об'єктів інтелектуальної 
власності (ОІВ). Так переважна більшість всіх винахідників, авторів промислових 
зразків і раціоналізаторів Харківської області, діяли в складі: Харківського 
національного медичного університету, Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», Харківської медичної академії 
післядипломної освіти, Національного фармацевтичного університету та 
Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

Інноваційна система в класичному розумінні - це "мережа інститутів в 
державному або приватному секторі взаємодія яких, сприяє імпорту і дифузії 
нових технологій" [Freeman, 1987, с. 1]. Інше визначення: "Система інновацій - це 
структура виробництва і підтримуюча її інституційна система" [Lundvall, 1992, с. 
10]. 

Інновації виконують як економічну, так і соціальну функцію, охоплюють всі 
сторони життя суспільства. У довгостроковій перспективі без інноваційної 
діяльності неможливе подальше економічне та культурне зростання 
інтенсивного розвитку. 

У більшості країн склалася так звана національна інноваційна система 
(НІС). Вона являє собою структуру, до якої входять підприємства, які 
розробляють інноваційні продукти та їх впроваджують, наукові інститути, 
організації, державні структури стандартизації та контролю за якістю продукції. 
Така система розробки і виробництва інноваційних продуктів впливає на 
торговельну політику держави, розвиток інвестиційних інститутів, призначених 
для інвестування інноваційних процесів. Залежно від економічного розвитку 
країни, НІС виконує різні функції. Так в розвинених країнах вона спрямована на 
розвиток і створення нових товарів, впровадження високотехнологічних 
виробничих процесів. Розподіл коштів на наукові дослідження і фонди розвитку 
становить 3% від ВВП ЄС до 2020 року. У країнах, що розвиваються - це адаптація 
розроблених нових продуктів, технологічних процесів і перепідготовка 
персоналу. Видатки, що були віднесені на діяльність НДДКР по відношенню до 
ВВП склали лище 0,8% (Болгарія, Литва, Румунія). 

Звертаємо увагу на те, що розрив між ЄС і більш розвиненими 
інноваційними економіками світу все ще присутній. European Innovation 
Scoreboard свідчить, що найбільш інноваційними економіками найвпливовіших 
економічних партнерів ЄС є Південна Корея, США і Японія, а потім в рейтингу 
слудує ЄС. 

 Наукові публікації та спільні патенти свідчать про те, що відбувається 
інтернаціоналізація науки. Темп зростання патентування в Китаї, Індії, Кореї 
становить 20 - 40% щорічно. Причому за даними EC і ОЕСР (Organisation for 
Economic Cooperation and Development, OECD) основна частка патентування 
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пов'язана з високотехнологічним сектором [1]. Так, щорічне зростання патентів в 
секторі високих і середньовисоких технологій за 1997 - 2015 роки в Китаї 
становить 45%, Індії - 43%, Кореї - 30%. Зростаючі бюджети наукових досліджень 
призвели до зростання наукових публікацій з 565000 в 1995-му до 710000 у 2015 
році. Із загальної кількості наукових статей в світі 81% опубліковано в країнах 
ОЕСР, серед яких лідирує США - 29% всіх світових публікацій наукових статей 
[1,2]. 

Інноваційна діяльність ЄС може бути охарактеризована наступними 
прикладами: найнижча інтенсивність наукових досліджень і розробок 
спостерігається на Кіпрі (0,46%), Румунії (0,49% ) і Латвії (0,66%);  у Фінляндії та 
Швеції, розмір витрат на операції НДДКР по відношенню до ВВП склав 3,55 та 
3,41%, цільове значення показника 4%, в Данії склав 2,98% - цільове значення 
3%, Австрія мала 2,84% - планове значення 3,76%.  

Основна підтримка держави та інституційні зміни повинні створювати 
сприятливі умови для усвідомлення значущості інтелектуальних активів, 
інноваційної активності, ефективної комерціалізації ОІВ, як на зовнішньому, так і 
на внутрішньому ринках, і тим самим, припинити тенденцію відтоку 
інтелектуальних ресурсів з країни і науково-технологічне відставання України, що 
намітилося. 

 Впровадження системи управління інтелектуальною власністю на 
підприємствах надасть можливість збільшити прибуток; буде сприяти оптимізації 
витрат; лідерству на ринку; зменшенню ризиків; забезпеченню економічної 
безпеки; підвищить гнучкість і стійкість; сприятиме випуску інноваційної 
продукції. Безперервне навчання, в свою чергу, забезпечить підвищення 
креативності, лідерства та створення ділової концепції системи управління 
людськими ресурсами. Реалізація таких заходів можлива завдяки заснуванню 
університетами наукових парків, їх активної участі в здійсненні консультаційно - 
методичного та науково-технічного співробітництва з підприємствами - 
інноваторами. 

 Феномен інтернаціоналізації НДДКР і відкритої моделі інновацій висуває 
ряд умов в проведенні політики в науково-технічній та інноваційній сфері. 
Інтернаціоналізація освіти і НДДКР в Україні вимагає подальшого розвитку. 
Співпраця між дослідницькими та освітніми установами, між університетами і 
галузями вимагає більш активних дій. Інтернаціоналізація НДДКР не завжди 
інтегрована в роботу науково-дослідних університетів. Комплексні технопарки 
можуть допомогти розвитку взаємодії цих процесів за рахунок залучення 
міжнародних інвесторів. 

Міжнародне співробітництво ЄС забезпечує розв’язання глобальних 
соціальних проблем, підтримку зовнішніх стратегій ЄС через наукову 
дипломатію, зміцнення науково-дослідних та інноваційних переваг і фінансової 
конкурентоспроможності ЄС. 
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Створення в університетах спеціалізованої інфраструктури по 
комерціалізації і трансферу результатів наукової діяльності сприятиме 
визначенню найбільш перспективних напрямів інноваційної діяльності ВНЗ, 
пошуку партнерів і потенційних інвесторів. Це підвищить 
конкурентоспроможність регіонів і дозволить їм бути активно залученими в 
євроінтеграційні процеси. Програма Горизонт 2020 представляє собою 
перспективну програму в області наукових досліджень та інновацій в 2014-
2020рр. Вона є фінансовим інструментом, завдяки якому реалізується одна з 
провідних ініціатив ЄС – Інноваційний Союз. Важливо зазначити, що до основних 
заходів цієї європейської ініціативи відносять: зміцнення бази знань, 
використання інноваційних ідей в товарах та послугах, соціальну та 
територіальну єдність, Європейські Інноваційні Партнерства та міжнародне 
співробітництво. 

Серед пропозицій виділяємо головні, до яких відносимо: необхідність 
структурувати та систематизувати проблематику бізнесу на регіональному рівні; 
заздалегідь визначати що саме потребує змін і які рішення необхідно приймати; 
сформувати регіональну пакетну пропозицію для залучення інвестицій.  

Для вирішення ефективного і раціонального використання існуючого 
наукового потенціалу вищих навчальних закладів і наукових установ необхідна 
ефективна співпраця всіх зацікавлених сторін. Основною функцією такого 
співробітництва стає: 

 створення нових видів інноваційного продукту, його комерціалізація, 
організація і забезпечення виробництва інноваційної продукції; 

 інформаційно - методичне, правове та консалтингове забезпечення, 
надання патентно-ліцензійної допомоги; 

 залучення студентів, аспірантів, наукових працівників до розробки і 
виконання міжнародних науково-дослідних проектів; 

 сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва, 
підвищення кваліфікації фахівців; 

 залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) 
капіталу, підтримка наукоємного виробництва; 

 розвиток міжнародного і внутрішнього співробітництва, сприяння 
залученню іноземних інвестицій. 

Саме такий підхід дозволить формувати сучасну інноваційну екосистему 
регіону через інструменти формування кластерів і пов’язаних з ними інституцій, 
таких як, університети, установи стандартизації та галузеві асоціації в окремих 
сферах. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Чухрай Н.І., Гадзало А.М., Матвій С.І. 
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 

 
З перших років свого існування Львівська політехніка зарекомендувала 

себе потужним осередком науки і освіти в Європі, генератором технічних ідей та 
винаходів. Інтернаціоналізація та євроінтеграція є одними із ключових 
пріоритетів розвитку університету.  

Наукова діяльність у Львівській політехніці ведеться за ключовими 
напрямами розвитку науки і техніки України. Щороку наукові колективи 
університету реалізують спільні проекти за міждержавними угодами (міжнародні 
проекти під егідою МОН України).  

Міжнародна співпраця є важливою передумовою інноваційного розвитку 

Львівської політехніки в процесі утвердження ВНЗ як сучасного 

широкопрофільного європейського університету дослідницького типу. Львівська 

політехніка бере активну участь у роботі низки міжнародних університетських 

асоціацій і регіонального, і глобального типу: 

• Magna Charta Universitatum; 
• European University Association (EUA); 
• Alliance of Universities for Democracy  (AUDEM); 
• Association of Carpathian Region Universities (ACRU); 
• Board of European Students of Technology (BEST); 
• Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe (AEGEE). 
Участь у роботі цих авторитетних організацій дає змогу університету 

налагоджувати нові контакти, знаходити партнерів для підготовки та виконання 
міжнародних проектів, розвивати академічну та наукову мобільність, 
підвищувати рівень інформаційного забезпечення міжнародної діяльності. 
Основним механізмом реалізації міжнародної співпраці є наукове, освітянське та 
культурне співробітництво у рамках понад 100 комплексних угод про співпрацю 
у науковій і освітній діяльності з  понад 75 провідними університетами та 
науковими установами і компаніями Європи (Франції, Великобританії, Польщі, 
Чехії, Словаччини, Німеччини), Америки та Азії. У межах такої співпраці Львівська 
політехніка бере участь у виконанні міжнародних проектів, грантів, 
господарських договорів; співпрацює із закордонними вищими навчальними 
закладами та установами в межах укладених угод про співпрацю; бере участь у 
конкурсах на здобуття міжнародних грантів (індивідуальних та колективних) 
тощо. 

Щорічні здобутки працівників Львівської політехніки: 
- 10-15 індивідуальних грантів на наукове стажування та проведення 

досліджень за кордоном (зокрема, стипендія програми імені Фулбрайта, 
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стипендії Австрійської та Німецької служб академічних обмінів, стипендія 
Міжнародного вишеградського фонду); 

- 100 заявок на здобуття грантів; 
- 150 науковців, які проводять дослідження за кордоном, перебувають 

на стажуванні, беруть участь у міжнародних наукових конференціях, форумах. 
Динаміка кількості міжнародних проектів та грантів у межах міжнародної 

наукової співпраці представлена на рис.1.  

 

Рис.1. Динаміка кількості та структури міжнародних проектів та грантів 
У межах міжнародної наукової співпраці у 2016 р. виконано два спільних 

проекти за міждержавними угодами, сім колективних міжнародних грантів та 
наукових проектів, чотири дослідницькі проекти на використання унікального 
обладнання; десять індивідуальних грантів на наукове стажування та 
проведення досліджень за кордоном. Обсяги надходжень від виконання НДР 
за міжнародними проектами, грантами становить 611,5 тис. грн. 

Великої уваги надається участі співробітників Львівської політехніки в 
міжнародних конкурсах, проектах. З метою активізації участі діють два 
Національні контактні пункти програми «Горизонт 2020» («Дії Марії 
Склодовської-Кюрі для розвитку навичок та кар’єри» і «Інформаційні та 
комунікаційні технології») та Центр міжнародної освіти. Актуальна інформація 
щодо можливостей участі розміщується на офіційній сторінці університету, 
публікуються інформаційні видання та надаються консультації. Завданнями НКП 
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є надання консультаційних послуг щодо конкурсів, програм ЄС HORIZON 2020 та 
інших європейських програм, умов участі, вимог до подання проектних 
пропозицій. 

Одним із пріоритетних напрямів співробітництва є участь науковців у 
європейських науково-технічних та інноваційних програмах, серед таких, 
зокрема, рамкова програма Європейського Союзу «Горизонт 2020», програма 
транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна, COPERNICUS, та інші. 
Успішна реалізація проектів дає змогу не лише підвищити кваліфікацію 
працівників та оновити матеріально-технічну базу, а й спонукає до розвитку 
нових навчальних програм та наукових напрямів, створення нових структурних 
підрозділів. Серед пріоритетів міжнародної діяльності університету є участь 
науковців та викладачів у підготовці міжнародних освітянських проектів 
(передовсім – у програмах Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+ тощо. 

У 2016 р. актуальними є 24 угоди за програмою академічної мобільності 
Еrasmus + (Key Action 1). Також Львівська політехніка є активним учасником 
різноманітних програм для інституційних та індивідуальних грантів, як-от: 
Erasmus+ (Key Action 2), British Council, Jean Monet, DAAD, Fulbright, Carnegie 
Fellowship та інші. 

За останній рік за програмою Erasmus+ (Tempus) подано 28 проектних 
пропозицій, що майже втричі перевищує цей показник 2015 р. 

Завдяки вже отриманим 11 грантам за програмою Erasmus+ (Key Action 1) 
Львівська політехніка активно співпрацює з такими університетами: Katholieke 
Universiteit Leuven, Technische Hochschule Mittelhessen, Akademia Leona 
Koźminskiego, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika 
Rzeszowska im. Ignacego  Lukasiewicza, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca,  BTH Tekniska Högskola, Universit di 
Maine (Le Mans). На 2016/17 навчальний рік отримано 17 нових грантів за цією 
програмою. 

Динаміка кількості заявок, поданих  на здобуття міжнародних грантів 
представлена на рис.2. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості заявок, поданих  на здобуття міжнародних  грантів 
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Як видно з рис.2., у 2016 році порівняно з 2015, кількість заявок, поданих  
на здобуття міжнародних  грантів, збільшилась в 4 рази і результатом цього є те, 
Якщо розглядати динаміку в розрізі, то за минулий рік було подано: 

 51 заявку на колективні науково-дослідні проекти (зокрема, дев’ять 
за програмою «HORIZON 2020», чотири за програмою NATO, 22 
для  реалізації спільних наукових проектів у рамках міждержавних 
угод); 

 5 заявок на безоплатне використання унікального обладнання; 

 28 заявок на здобуття індивідуальних грантів; 

 16 заявок для реалізації освітніх проектів. 
Результатом є позитивне рішення щодо фінансування за програмою 

«Горизонт 2020» (тип дії «Обмін науковим та інноваційним персоналом») 
проекту «Інноваційні оптичні/квазіоптичні технології та наноінженерія 
анізотропних матеріалів для створення активних комірок із суттєво підвищеною 
енергоефективністю. Вартість проекту 1 млн. 692 тис. євро, тривалість проекту – 
4 роки. До складу консорціуму входить ТзОВ «SMARTMEMBRANES» (Німеччина), 
Ченстоховський політехнічний університет (Польща), НВО «КАРАТ» (Україна), 
Університет Анже (Франція), Варшавський політехнічний університет (Польща), 
РЕ «SoftPartners» (Україна), ТзОВ «FORSCHUNGSZENTRUM JULICH» (Німеччина), 
ТзОВ «Energia Oze» (Польща). що Львівська політехніка є першим вищим 
навчальним закладом України, який виступає координатором проекту 
«Горизонту 2020». Початок проекту заплановано на лютий 2018 р. 

Львівська політехніка бере активну участь у роботі університетських та 

студентських асоціацій  Європейській асоціації університетів, Асоціації 
університетів Карпатського регіону, Альянсі університетів за демократію, та інші. 
Зокрема, Львівська політехніка першою серед університетів України стала 
членом та створила локальний осередок міжнародної Європейської ради 
студентів технічних університетів, в межах якої організовуються ярмарки кар’єри, 
школи-семінари, тренінги.  

Активна міжнародна наукова співпраця  дає змогу Львівській політехніці 
займати чільне місце у національних та світових рейтингах вищих навчальних 
закладів.  

Важливим напрямом інтернаціоналізації університету є розширення 
спектра навчальних програм з подвійними дипломами та збільшення кількості 
українських та європейських студентів, які беруть у них участь. 

Угоди, що передбачають навчання за програмами подвійних дипломів, 
укладено із даними ВНЗ: 

1. Суспільна академія наук, м. Лодзь. 
2. Сілезька політехніка. 
3. Вроцлавська політехніка. 
4. Люблінська політехніка. 
5. Університет гірничої промисловості та металургії, м. Краків. 
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6. Вища технічна школа Міттельгессен. 
7. Талліннський технологічний університет. 
8. Факультет сільськогосподарської інженерії  Латвійського аграрного 

університету, м. Єлгава. 
9. Технічний університет м. Ільменау  (Німеччина). 
10. Словацький університет сільського господарства м. Нітра 

(Словаччина). 
11. Вища школа Нойбранденбург (Німеччина). 
12. Університет дю Мен, м. Ле Ман (Франція). 
13.  Вища інженерно-економічна школа, м. Жешув (Польща). 
Щороку в програмі подвійного дипломування беруть участь понад 130 

студентів. 
Підвищення ефективності освіти та наукових досліджень, плідна співпраця 

із міжнародними центрами і фондами, формування інноваційної інфраструктури 
є основними пріоритетами діяльності Львівської політехніки, які забезпечують її 
авторитет і визнання та гарантують престиж у майбутньому.  
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ДОСВІД КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ В ЦАРИНІ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
З ЗАКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ 

Сахненко М.Д. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. 

Харків 
 

 Європейський вибір України та інноваційний характер розвитку економіки 
до числа нагальних завдань висуває необхідність ефективного вирішення 
численних проблем, пов’язаних з інтеграцією науково-педагогічних працівників 
університету і студентства до міжнародного освітянського простору та 
поглиблення науково-технічного співробітництва. Саме за таких обставин досвід 
науково-технічної співпраці викладачів і науковців НТУ «ХПІ» і, зокрема, кафедри 
фізичної хімії (ФХ), становить підґрунтя до подальшого розвитку взаємовигідних 
відносин. 
 Ретроспективний аналіз досвіду співробітництва фахівців кафедри 
ФХ НТУ «ХПІ» з закордонними колегами відбиває неоціненний внесок в 
розбудову такої співпраці професорів О.М.Щукарева, І.І.Стрелкова, 
С.С.Уразовського, А.Ю.Луцького, В.М.Кошкіна та багатьох інших яскравих і 
талановитих особистостей, наукові праці яких збагатили світову науку та набули 
міжнародного визнання, а багаторічні творчі стосунки з закордонними колегами 
були взірцем для багатьох співвітчизників.  
 

 

 

 

 
Меморіальні дошки, встановлені О.М.Щукареву та В.М.Кошкіну на хімічному 

корпусі 
 ХХІ сторіччя принесло нові виклики, але і нові можливості для співпраці в 
царині наукового співробітництва з закордонними партнерами. В поточний час 
головний науковий напрямок досліджень, на розбудову якого спрямовано 
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зусилля викладачів, науковців та аспірантів становить Електрохімічний дизайн 
та інженерія поверхні функціональних матеріалів і покривів. Такий main stream 
відбиває як теоретичні, так і прикладні аспекти одного з найважливіших 
напрямів науково-технічних досліджень, що є світовим трендом сьогодення. 
Імовірно, саме це і зумовило затребуваність результатів роботи та стало 
об’єктом співпраці з нашими закордонними партнерами. Наведемо декілька 
прикладів.  
 Ще наприкінці 90-х років було встановлено творчі стосунки з Інститутом 
фізичної хімії АН Польщі (м. Варшава), які згодом переросли в Угоди про 
співпрацю між ІФХ ПАН та НТУ «ХПІ». В межах Угод були і стажування наших 
перших магістрантів К.Нікіфорова і С.Желавського у відділі електрохімії і корозії 
ІФХ ПАН, подальша підготовка аспірантів, запрошення на конференції і спільні 
доповіді, спільні публікації.  
 

 
Аспірант К. Нікіфоров і проф. Е. Лунарська за обговоренням стендової доповіді 
під час роботи 51  Зїзду Міжнародного електрохімічного товариства. Варшава, 

2000 р. 
 

Спілкування з провідними науковцями цього академічного закладу, такими як 
всесвітньовідомі професори Я.Фліс, Е.Лунарська, Т.Закрочимський та ін. 
орієнтувало нашу молоду генерацію науковців на вирішення актуальних 
наукових завдань, надало можливість виконання досліджень на сучасному 
обладнанні, сприяло формуванню широкого світогляду та створенню згодом  
творчої атмосфери в науковому колективі нашої лабораторії. 
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Делегати НТУ «ХПІ» серед учасників Міжнародного симпозіуму з проблем корозії 

та водневої деградації матеріалів. Закопане, Польща, 2003 р. 
 
Протягом багатьох років (починаючи з 2001 року) співробітники кафедри 

фізичної хімії активно співпрацюють з Інститутом матеріалів імені Жана Рукселя 
(м. Нант, Франція) – (Institut des Matériaux Jean Rouxel IMN). Цей інститут є 
провідним науковим закладом Франції з розробки нових матеріалів, науковий 
колектив якого об’єднує фізиків, хіміків, матеріалознавців з Національного 
центра наукових досліджень та Університету Нанта. В IMN на основі 
фундаментальних уявлень про властивості матеріалів створюють і досліджують 
матеріали з широким спектром високотехнологічних галузей застосування, 
зокрема для нової генерації сонячних елементів, паливних елементів і 
акумуляторних батарей електромобілів, нанотехнологій, інтелектуальних 
матеріалів для мікро- і наноелектроніки, фотонні та оптичні матеріали. 

Співробітники кафедри фізичної хімії НТУ «ХПІ» разом з ФТІНТ НАНУ ім. Б.І. 
Веркіна, ХНУ ім. В.Н.Каразіна та IMN виконали два міжнародних  проекти в 2001 
– 2008 роках під егідою STCU. Перший проект «Нові органічні провідники. 
Фізико-хімічні властивості. Удосконалення синтезу органічних надпровідників» 
(2001-2005) було присвячено створенню новітніх синтетичних органічних металів 
і композитів на їхній  основі, а також комплексному дослідженню структурних, 
спектральних, електрофізичних і електрохімічних властивостей з одержанням 
вихідних даних для удосконалення синтезу нових речовин.  

Наступний проект «Розробка нових сенсорів для моніторингу газових 
середовищ» («2005 – 2008) був спрямований на розробку і створення нових 
сенсорів для виявлення і реєстрації різноманітних газів, вивчення властивостей 
створених лабораторних зразків, удосконалення їх робочих характеристик і 
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одержання даних, необхідних для розробки технології  промислового 
виробництва таких пристроїв. В процесі виконання проектів співробітники НТУ 
«ХПІ» з творчими візитами відвідали Інститут IMN, з використанням 
лабораторної бази якого доц. О.П.Поспєлов проводив спільні дослідження з 
формування кластерних структур в процесі їх електрохімічної автоколивальної 
точково-контактної комутації.  

 

 
Професор Е.Фольк (зліва) і доц. О.П.Поспєлов в лабораторії IMN. 

Нант, Франція, 2007 р. 
 

Провідний фахівець IMN професор Ерік Фольк (Eric Faulques) неодноразово 
відвідував наш університет, детально знайомився з організацією наукових 
досліджень, виступав з лекціями перед студентами і аспірантами. Галузі 
наукових досліджень професора Е.Фолька, провідного експерта багатьох 
європейських наукових программ, - наноматеріали, вуглецеві наноструктури, 
оксиди, надпровідники і високопровідні полімери, оптичні методи досліджень – 
значною мірою співпадають з напрямами наукових досліджень, що реалізуються 
науковцями кафедри. В поточний час в межах цих творчих контактів відбувається 
обговорення напрацьованих результатів досліджень, підготовка матеріалів до 
публікації, спільна участь в конкурсах на одержання міжнародних грантів. 
Результат цієї діяльності – статті і монографії в закордонних виданнях. В 
теперішній час на розгляді в конкурсній комісії знаходиться проект НАТО 
«Квантовый сенсор». Ця розробка НТУ «ХПІ», ФТІНТ і Institut des Matériaux Jean 
Rouxel дозволяє з високою роздільною здатністю і чутливістю на молекулярному 
рівні виконувати диференційований аналіз складних газових сумішей, що можна 
ефективно застосовувати, зокрема, у боротьбі з терористичними загрозами.  
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 Ще одним прикладом широкої інтеграції в європейський науковий простір 
стало виконання спільного проекту за програмою INTAS, в якому ми брали участь 
разом з науковцями України, Угорщини, РФ та Великої Британії. Особливий 
статус цьому проекту надав той факт, що творчими колективами усіх чотирьох 
країн керували президенти національних корозійних асоціацій – член-
кореспондент НАН України проф. Похмурський В.І. (ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН 
України), проф. Кузнецов Ю.І. (Інститут фізичної хімії та електрохімії АН РФ), проф. 
Еріка Кальман (Інститут фізичної хімії АН Угорщини) та проф. Лайон Стюарт 
(університет Манчестера). Важко передати ту творчу атмосферу, яка панувала на 
наших самітах у Львові, Москві і Будапешті, сяйво ідей і позитив їхнього 
обговорення, сумісних напрацювань і публікацій. 
 

 
Учасники проекту INTAS. Перший ряд (зліва направо) – президент Асоціації 

корозіоністів Росії д-р техн. наук, проф. Ю.І. Кузнєцов, проф..М.В. Ведь, 
президент Асоціації корозіоністів Угорщини Е. Кальман, президент Асоціації 

корозіоністів України член-кор. НАНУ В.І. Похмурський, 
другий ряд –проф. М.Д. Сахненко; проф. І.М. Зінь (м. Львів); президент Асоціації 
корозіоністів Великої Британії проф. С. Лайон, к.т.н. С.В. Олейніков (м. Москва). 

 
В теперішній час ми налагоджуємо творчі стосунки з азійськими 

партнерами, зокрема з Республіки Казахстан і Китайської народної республіки. 
Минулого року метою нашого відрядження (проф. СахненкоМ.Д. і проф. Ведь 
М.В.) на запрошення адміністрації Казахського національного університету імені 
Аль-Фарабі (м. Алмати), було виголошення циклу лекцій за тематикою наших 
наукових досліджень для магістрантів і аспірантів університету. Так збіглось в 
часі, що ми взяли участь з доповідями і у двох міжнародних конференціях – 
«Сучасні проблеми фізики конденсованого стану, нанотехнології та 
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наноматеріалів» і «Сучасні досягнення фізики і фундаментальна фізична освіта», 
під час роботи яких ознайомились з напрацюваннями Науково-дослідного 
інституту експериментальної та теоретичної фізики і Національної лабораторії 
нанотехнологій. За результатами наших спільних досліджень було опубліковано 
декілька статей в провідних фахових журналах, одержано два патенти, 
виголошено доповіді на міжнародній конференції з полімерних і композиційних 
матеріалів РСМ 2017 (м. Гуандун, КНР) і видано монографію авторів Яр-
Мухамедова Г.Ш., Сахненко Н.Д., Ведь М.В. «Hанокомпозиционные 
электролитические покрытия с заданными функциональными свойствами». – 
Алматы : Казак университеті, 2017. В планах подальшого наукового 
співробітництва передбачено подачу на конкурс спільних проектів за програмою 
комерціалізації результатів досліджень. 

 

 
М.Д.Сахненко серед учасників Міжнародної наукової конференції «Сучасні 
проблеми фізики конденсованого стану, нанотехнології та наноматеріалів». 

Алмати, 2016 р. 
 

 Іншим напрямком науково-технічного співробітництва в галузі 
інноваційних технологійй, на розвинення якого можна очікувати, є співпраця з 
фахівцями всесвітньо відомої фірми «HUAWEI», з представниками двох делегацій 
якої ми мали честь спілкуватись протягом травня і липня цього року. Перша 
зустріч, яка відбулась під проводом проректора проф. ВелієваЕ.І, охоплювала 
доволі широкий спектр наукових напрямків, що цікавили представників фірми 
«HUAWEI», і науковці ХПІ презентували цілу низку своїх розробок.  
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Харківські політехніки з представниками «HUAWEI» під час їх візиту до  

університету. Травень 2017 р.  
 

 Наступний приїзд представників «HUAWEI» мав цілковито утилітарну 
спрямованість і делегація відвідала кафедру фізичної хімії, ознайомилась з 
роботою науково-дослідної лабораторії та сформулювала перелік питань, які 
могли б становити взаємний інтерес.  
 

 
Представники матеріалознавчої лабораторії «HUAWEI» в лабораторії кафедри 

фізичної хімії. Червень 2017 р. 
 

Значну зацікавленість члени делегації виявили щодо організації патентного 
супроводу наших науково-технічних розробок.  

5



Участь у Європейських наукових, науково-технічних та інноваційних програмах та інтеграція України до Європейського дослідницького простору. 2017. 

87 
 

 З огляду на глибинний сенс інноваційного характеру науково-технічних 
розробок і організацію міжнародної співпраці в цьому напрямку необхідно 
визначити найважливіші чинники, що обумовлюють сталий розвиток такого 
процесу. Свого часу нами було сформульовано тезу щодо наріжних каменів, на 
яких повинна ґрунтуватись науково-технічна діяльність творчого колективу.  

По-перше, активне залучення молоді до виконання досліджень. На різних 
етапах формування нашого наукового напрямку до виконання досліджень 
залучались студенти як в межах планових НДРС, так і, головним чином, в 
позааудиторний час. Згодом найбільш зацікавлені виконували дослідницькі 
дипломні роботи, брали участь в олімпіадах та виступали на конференціях – 
тобто йшли класичним шляхом молодого науковця. Роботи багатьох з них були 
відзначені на університетських, обласних та Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт. Оскільки кафедра фізичної хімії не є випусковою, 
наступним етапом становлення молодого науковця була аспірантура, яка 
надавала можливість реалізувати творчий потенціал і, що не менш важливо, 
вчила роботі в команді однодумців над розв’язанням комплексних завдань. 
Саме за таких умов розкривався талант молодої людини, у неї майже виростали 
крила і невичерпне бажання до творчого зростання. Це приносило свої 
результати. Так, в 2013 році Президія Академії наук України відзначила Премією 
Академії наук України для молодих вчених наукову роботу аспіранта кафедри 
фізичної хімії Р.О.Шевченка «Управління електрокінетичними процесами для 
попередження і подолання аварій при бурінні свердловин на нафту і газ». 
Наступного року лауреатами такої ж премії стали аспіранти Д.С.Андрощук, 
Ю.К.Гапон і кандидат наук М.В.Майба  

 

 
Лауреати Премії НАН України для молодих вчених за 2014 рік. 

Зліва направо В.В.Майба, Д.С.Андрощук, Ю.К.Гапон.  
 

4
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В 2016 році робота молодих науковців кафедри кандидатів наук 
М.М.Проскуріна і М.О.Глушкової «Фізико-хімічні основи наноструктуро-ваних 
функціональних покриттів для мікроелектроніки та засобів зв’язку» була 
відзначена Премією Верховної Ради України «Найталановитішим молодим 
ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 
розробок». Такий перебіг подій не залишає сумнівів щодо вірно вибраного 
напрямку реалізації творчого потенціалу молодих науковців.  

 

 
М.М.Проскурін і М.О.Глушкова серед Лауреатів Премії ВР України   

 
По-друге, активна винахідницька діяльність. За будь-яких умов наявність 

патентів на винаходи і корисні моделі відбиває продуктивність творчого пошуку і 
підкреслює його саме інноваційний характер. На цьому робили наголос наші 
колеги зі Стамбульського технічного університету, які нещодавно презентували 
свої напрацювання в царині організації співпраці між складовими ланцюга наука 
– інвестиції – виробництво. Дійсно, наш творчій колектив за напрацюваннями 
щорічно одержує 5 – 10 охоронних документів, які засвідчують інтелектуальні 
власність, що складає до 10% загальноуніверситетської кількості отримуваних 
патентів. Частина патентів була впроваджена у виробництво, інші є потенційно 
привабливими для інвесторів з різних галузей виробництва, відбитком чого є 
численні нагороди на конкурсах і виставках. Так, у 2016 році за результатами 
конкурсу «Винахід року» дипломи і кубки переможців отримали докторанти 
І.Ю.Єрмоленко та Г.В.Каракуркчі. 
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Лауреати премії «Винахід року – 2016»  І.Ю.Єрмоленко і Г.В.Каракуркчі з 

ректором університету проф. Соколом Є.І. 
 

Відзначимо, що в напрямку комерціалізації наукових розробок в нашому 
університеті відбуваються суттєві зрушення. Лише за останній рік ми були 
учасниками зустрічі з представниками Стамбульського технічного університету і 
американським юристом в галузі фінансового, корпоративного і бізнес-права, 
головою фонда Phoenix Fund, професором Корнельского університету Сharles К. 
Whitehead, на якому обговорювались питання, пов’язані з комерціалізацією  
наукових розробок вчених НТУ «ХПІ». Серед розробок, попередньо відібраних 
американськими інвесторами, була і наша пропозиція щодо створення 
високоефективних функціональних покриттів. 
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EUROPEAN LEVEL INNOVATIVE DEVELOPMENTS SCIENTISTS OF THE NTY “KHPI” 
Khrypunov G. 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv 
 
The cluster approach– based on development of the technical education in 

NTU“KhPI” on the base of it for training of specialists, who will be correspond to the 
current state of the economy, science and technology, ready for innovative 
engineering, aimed at creating the best examples of modern techniques and 
technologies, "charged" to win the competition NTU "KPI" participates in innovative 
international clusters. Innovation cluster is a group of independent companies (start-
ups, small, medium and large enterprises), and universities and research 
organizations working in a particular sector and region. Work Cluster is aimed to 
stimulate of innovation. All this is done by promoting intensive interactions, sharing 
of facilities and exchange of knowledge and experiences, and by promoting effective 
technology transfer, networking and information dissemination among enterprises in 
cluster.  

NTU "KhPI" conducts very active International cooperation with 138 educational 
institutions and companies from 38 countries; we have 127 direct agreements with 
foreign universities and organizations. During 2015-2016 were signed 12 new 
contracts with foreign universities and firms, we take part in 30 educational and 12 
research international projects. We also have  11 double degree programs with 
universities of Germany, France, Austria, Poland, Switzerland, Czech Republic, 
Bulgaria and Korea. We teach more than 250 students, teachers and researchers in 
different areas each year are going abroad, have Summer school of German language 
with the University of Klagenfurt, Austria. Every year at the NTU "KhPI" are  held 30-
35 international conferences and seminars.  NTU “KhPI" actively takes part in 
international educational and scientific projects such as TEMPUS, Erasmus,  7th 
Framework Programs of EU, NATO and other. 28 scientific schools are working at 
University. For example, the world-famous scientific school physics of thin films prof. 
L.S Palatnik cooperates together five departments of university and employing more 
than 100 teaching staff.   

In cooperation with National Science Center "Kharkiv Institute of Physics and 
Technology", V. N Karazina Kharkov National University, Kharkiv Institute of super hard 
materials, Laboratorium für Festkörperphysik, ETH (Zürich, Switzerland) new class of 
substances, which is characterized by symmetry 5, 8 - or 10th order without 
translational invariance are explores. The task of research is the optimization 
technology of quasicrystals with unique mechanical and electrical properties.  

In cooperation with Center for Nano-Wear Yonsei University (Seoul, Korea) 
optimization of obtaining films fullerene C60 is conducted which is important for 
creation of logic and memory elements at the single transistor, reinforced with nan 
composites, nonlinear optics.  
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In cooperation with Univesity De Burgod (Spain) there was prepared project 
«Development and optimization of technologies for the fabrication of zinc oxide 
nanostructures as perspective material for photovoltaic and optoelectronics devices» 
. It is connected with creation of nanostructures of zinc oxide with "Night butterflies» 
effect , which ensures the creation of antireflection coatings with extremely low 
reflectivity, and advanced surface morphology for creating superhydrosensitive and 
super gaz-sensitive layers. 

In cooperation with   Berkeley National Laboratory   there are developing 
instrument patterns for plasma diagnostics, optical elements for x-ray lithography 
and astrophysics. The technology adapted for large-scale industrial production. There 
are developed plate implants, prosthesis for the treatment of fractures of the 
femoral head.    

To reduce the weight of the solar cell by 98% and reach a record value of 
electric power on unit of weight of instrument structure to 2.5 W/g and thickness 11 
microns with the Swiss Federal Institute of Technology (Zurich, Switzerland) was 
developed laboratory technology of production SC based on CdS / CdTe on bending 
polyamide substrates. It can be realized in the form of roll technology. Flexible SCs 
are perspective for military and space usage; they can be mounted on cars’ surfaces, 
boats and refrigerators and for creation autonomous small light sources. There was 
developed an experimental sample of    X-ray installation for studying systems with 
light-filled extender: objects of ecology, biology and medicine – which were 
previously virtually inaccessible due to high sensitivity requirements at 0,1-1 ppm.  

Was created innovative economic simulator  of sun radiation on the basis of five 
species light-emitting diode illuminators, which has no analogs and has an 
opportunity in wide spectrum interval change spectral composition of radiation, all 
that make it possible to use in medicine.   

 It was created unique medical devices. Hardware-software complex "GELIOS" is 
intended for exposure on human with wellness, therapeutic and prophylactic 
purposes by electromagnetic radiation in the visible range in physiotherapeutic 
rooms, sanatoria and health resorts, at the patient’s home. Spirometer is intended 
for research of the function of external respiration at the clinic, at the enterprise and 
at the home by the patient. Spirometer automatically determines from performed 
tests the most authentic and calculates 10 basic indicators of respiratory function. 
Portable spirometer can save in memory the results of 20 tests with all the defined 
indicators, which is necessary during the screening research. As a sensor in the device 
can be used single or multiple turbine.  

A cost-effective solar power plant for production electricity and heat energy 
with efficiency up to 85% was created. To reduce the cost  electricity  and recycling 
thermal energy here is used: Facet economic hub, intelligent control system, 
economic system of conversion and storage of electrical energy and efficient system 
of transformation and accumulation of heat energy.  Heat losses when converting 
solar power up to 10 percent lower than in traditional systems, solar thermal 
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collectors, by reducing the absorption tower area and increasing the concentration of 
solar radiation. 

With the current high-voltage equipment experimental base NIPKI "Lightning" 
NTU "KhPI" - an object of national heritage of Ukraine, in 2007, developed, studied 
and created a powerful artificial lightning current generator, which has one-time 
power consumption of about 1 MJ and allows to create separately and in any desired 
combination of these standardized according to international standards components 
of total current lightning impulse.  Constructive-technological decisions were 
developed for protection of electric schemes from surge voltage till  3000 V  and 
pulse duration till 1 μsec. Possible sphere of use this   threshold switches  is input 
lines of the antenna-feeder devices of space communication equipment and other 
units of high-frequency electronic equipment. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ НА УКРАИНЕ 
(ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «GAMEHUB») 

Кравец В.А., Серков А.А., Касилов О.В. 
Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков 
 
Введение. В настоящее время, как никогда раньше, наблюдается быстрое 

внедрение инноваций в компаниях и внедрение игр в процесс обучения. 
Специалисты игровой индустрии считают, что в случае официальной поддержки 
игровой индустрии на правительственном уровне (в первую очередь борьба с 
пиратством), рост игрового сектора может достигнуть 50-60% в год в ближайшие 
несколько лет. Таким образом, создание компьютерных игр в Украине вполне 
можно будет назвать национальной индустрией. Подготовка специалистов для 
такой деятельности должна лечь на плечи университетов. В настоящее время 
НТУ «ХПИ» обладает мощным преподавательским потенциалом в сфере 
инфокоммуникаций, системного и прикладного программного обеспечения. С 
подготовкой и выпуском специалистов в области программного обеспечения 
связана деятельность более 20-ти кафедр университета. Профессорско-
преподавательский состав университета имеет большой опыт подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, что способствует 
проведению качественной образовательной деятельности среди населения. 

Проект Еразмус+ «GameHub». C 2015 года кафедра «Системы 
Информации» факультета «Компьютерные Информационные Технологии» 
являются участником совместного с Европейским Союзом проекта Еразмус+ 
«Сотрудничество между университетами и предприятиями в сфере игральной 
индустрии в Украине». 

Основной целью проекта в университете является создание лаборатории 
по разработке электронных игр, создании открытых образовательных ресурсов 
для игровой индустрии, введение основных разделов проектирования игр в 
учебные программы специальности «Системы искусственного интеллекта», 
проведение тренингов НТУ «ХПІ», развитие сотрудничества с IT-игровыми 
компаниями. 

Согласно меморандума проекта, подписанного ректором НТУ «ХПИ» и 
представителем ЕС ректором Университета Деусто Испания, ХПИ взял на себя 
обязательства: 

– Создать инфраструктуру учебного центра GameHub в НТУ «ХПИ», что 
должно содействовать развитию знаний и компетенций в сфере 
предпринимательства и разработки цифровых игр через разработку учебных 
материалов, подготовку и консультирования сотрудников ВУЗов и тренинговых 
центров.  
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– Установить взаимовыгодное и перспективное сотрудничество между 
академическими структурами и службами трудоустройства, ветеранскими 
организациями и игровой индустрией. 

– Проводить необходимые для трудоустройства на украинском рынке 
информационных компьютерных технологий подготовку и тренинги 
специалистов, учитывая возможности и опыт международных сетей и бизнеса.  

– Основной целью проекта в университете является создание учебной 
лаборатории по разработке электронных игр, создании открытых 
образовательных ресурсов для игровой индустрии, введение основных разделов 
проектирования игр в учебные программы специальности «Системы 
искусственного интеллекта», проведение тренингов НТУ «ХПИ», развитие 
сотрудничества с IT-игровыми компаниями. 

Приоритетным направлением деятельности региональной лаборатории – 
подготовка специалистов и разработка игр для мобильных платформ и 
мобильных устройств на базе сред Android и iOS. Сегодня телефон стал не 
просто средством коммуникации, а самой настоящей игровой платформой. Не 
отстают от телефонов и планшеты на базе тех же операционных систем. 

В проекте участвуют шесть ВУЗов Украины, Украинская Ассоциация 
Специалистов Информационных технологий и три ВУЗа из ЕС – Испания, 
Австрия, Польша (университет Деусто, Испания, AGH Научно-технический 
университет, Польша, FH Joanneum университет прикладных наук, Австрия). 

На сегодня на базе факультета компьютерных и информационных 
технологий создан межфакультетский Научно-методический Центр «Game-
Study», в котором установлено полученное от ЕС оборудование и ПО (рис. 1).  
 

 

Рисунок 1 – Межфакультетский Научно-методический Центр «Game-Study» 
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В учебные программы кафедры системы информации внесены разделы 
касающиеся разработки Систем Искусственного Интеллекта в сфере игровой 
индустрии. Ряд преподавателей факультета познакомились с учебными 
программами зарубежных вузов и прошли тренинги по направлению разработки 
игровых программ. 

Цель и задачи концепции. Основной целью проекта является создание в 
университете лаборатории по разработке электронных игр, создании открытых 
образовательных ресурсов для игровой индустрии, введение основных разделов 
проектирования игр в учебные программы специальности «Системы 
искусственного интеллекта», проведение тренингов НТУ «ХПІ», развитие 
сотрудничества с IT-игровыми компаниями.  

Разработка концепции развития. Приоритетным направлением 
деятельности региональной лаборатории является подготовка специалистов и 
разработка игр для мобильных платформ и мобильных устройств. После 
появления смартфонов на базе Android и iOS, телефон стал не просто средством 
коммуникации, а самой настоящей игровой платформой. Не отстают от 
телефонов и планшеты на базе тех же операционных систем. Согласно 
статистике, игры занимают лидирующее место среди используемых функций 
мобильных устройств. Согласно отчету «Gaming Ecosystem, 2011» рост этой 
индустрии составляет 15% в год и к 2015 году увеличится до 20% (рис. 2, 3). 

 

Рисунок 2 – Распределение глобального ранока игр 

Организационно-управленческие приоритеты развития игровой индустрии 
в Украине, должны ориентироваться на использовании собственных достижений 
в науке и практике, внедрении принципиально нового научного знания, 
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широкого международного сотрудничества и эффективного использования 
сателлитов бизнеса (спутников, помощников), которые способствуют связям с 
внешним миром. 

 

Рисунок 3 – Тенденции изменения ранка игр 

Принципы реализации инновационного проекта «Game Hub» в 
университете. 

Организация обучения и разработки игровых программ в университете 
базируется на созданной по приказу ректора лаборатории. Лаборатория 
возглавляется заведующим, он же является ее научным руководителем. 
Лаборатория проводит работу в направлениях – введение в учебные программы 
специальностей университета по информационным технологиям 
основополагающих разделов теории игр; организации обучения в коммерческих 
группах. Студенты университета «ХПИ», обучающиеся на стационаре и заочно, 
студенты других университетов, и граждане, желающие повысить квалификацию 
в направлении игрового проектирования или получить новую специальность 
путем переквалификации. В состав преподавательского коллектива 
региональной лаборатории при НТУ «ХПИ» включаются преподаватели 
университета, преподаватели других ВУЗов, ведущие подготовку в направлении: 
сценарное мастерство и режиссура, дизайн и художественное оформление, 
мультимедийные технологии, маркетинг в игровой индустрии. Занятия будут 
проводится высококвалифицированными преподавателями владеющими 
вербальными средствами воздействия путем проведения вступительных бесед, 
тренингов, лекций с насыщенностью контента учебного материала, с 
эмоциональной поддержкой студентов и коммуникативной организацией 
занятий. Учебные занятия в лаборатории будут проходить в соответствии с 
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учебными планами, по которым проходит подготовка специалистов отрасли 
знаний «Информационные технологии» как бакалаврата так и магистратуры. 
Учебный план содержит распределение зачетных кредитов между 
дисциплинами, график учебного процесса, а также план учебного процесса по 
семестрам, сведения о текущем и итоговом контроле, государственной 
аттестации. Учебный план состоит из блоков дисциплин: базовые; профильные; 
предметы, расширяющие профиль; дисциплины по выбору студентов, 
факультативы.  

В учебные планы специальностей отрасли знаний «Информационные 
технологии» вносятся дополнения в перечень дисциплин по выбору и 
факультативы. В лекционные, практические занятия и лабораторные работы 
вносятся разделы расширяющие знания в игровой отрасли. Для слушателей, 
желающих повысить квалификацию, получить новую специальность путем 
переквалификации предусматриваются двух-семестровые учебные планы, 
согласованные со специалистами ведущих фирм в сфере игровой индустрии. 
Завершается обучение в этой группе итоговым экзаменом с выдачей 
сертификата. 

Методическая работа в лаборатории направлена на формирование 
компетенции специалиста в соответствии с принципами Болонской системы, в 
соответствии с которой учебный процесс сводится к ответу на 2 вопроса: чему 
учить и как учить. При этом будут рассматриваться и реализовываться 
следующие вопросы: организация работы методических семинаров кафедр; 
реализация компетентностно-ориентированных рабочих программ дисциплин: 
опыт, результаты, проблемы; организация самостоятельной работы студентов в 
свете стандартов нового поколения; тестирование как элемент системы оценки 
качества знаний студентов; электронные информационные ресурсы в учебном 
процессе; об элективных дисциплинах; и другие. 

При проведении лекционных, практических, лабораторных, семинарских 
занятий и самостоятельной работе будут использоваться:  

– фронтальное обучение (все обучающиеся продвигаются по учебной 
программе одновременно от темы к теме);  

– нефронтальное обучение (обучающиеся реализуют разные цели, 
изучают разные фрагменты курса, используя разные способы и средства, 
затрачивая разное время для освоения каждого фрагмента курса); 

– индивидуально-опосредованная форма обучения -  соответствует 
опосредованному общению (индивидуальная работа обучающегося с учебным 
материалом, посредством которого он находится в ситуации общения с другим 
человеком); 

– парная форма организации обучения – соответствует взаимодействию в 
обособленной паре; 

– групповая форма организации обучения – соответствует общению в 
группе, когда каждый говорящий направляет сообщение одновременно всем. 
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Методы обучения – система действий (путь осуществления) направленная 
на организацию эффективного обучения. В практике обучения будут 
использоваться методы, которые основаны на степени осознанности восприятия 
учебного материала: пассивные, активные, интерактивные, эвристические и 
прочие (лекции, лабораторные работы, практические занятия, познавательные 
игры, практика в фирмах). На кафедре организовывается постоянно 
действующий семинар по направлению игрового проектирования с 
привлечением к участию соответствующих специалистов. 

Способы обучения – это порядок и образ действия. Из способов обучения 
будут использоваться три основных – объяснение, демонстрация (показ) и 
подкрепление (тестирование и оценка). С этой целью по всем теоретическим 
занятиям будут разработаны электронные конспекты лекций и дистанционные 
курсы с перечнем контрольных вопросов и тестов по контролю знаний по 
результатам изучения курса. 

Анализ рынка ПО для разработки игр указывает на то, что при разработке 
игр используют как, правило следующие программные продукты: Unity 3D, 
Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Unreal Development Kit, Microsoft Visual Studio 
(для ОС Windows) и т.д. (рис. 3). Все вышеперечисленные продукты разработаны 
для ОС Windows и macOS и могут поставляться для использования в обучающих 
целя бесплатно. В случае использования ПК под управлением ОС Microsoft 
Windows разработчик автоматически лишается возможности создавать игры для 
платформы iSO, macOS, tvOS, watchOS и iOS. 

 

Рисунок 3 – Программное обеспечение для разработки игр  
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При разработке игр компьютеров iMac позволяет вести разработку и 
запускать как OS X, так и Windows. Большая часть ПО, необходимая разработчику 
поставляется бесплатно среди которого iMovie (средства видеомонтажа), 
GarageBand (средства работы со звуком), Swift (язык программирования) и Xcode 
(интегрированная среда разработки) для iOS и OS X. Операционная система 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio и другие продукты могут быть 
получены по подписке MSDNAA.  

Анализ средств разработки игры позволил выделить наиболее 
востребованные программные продукты в этой области: 

Unity – это инструмент для разработки двух- и трёхмерных приложений и 
игр, работающий под операционными системами Windows, Linux и OS X. 
Созданные с помощью Unity приложения работают под операционными 
системами Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на 
игровых приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One и 
MotionParallax3D дисплеях (устройства для воспроизведения виртуальных 
голограмм), например, Nettlebox.  

3D Unity Personal в студетов и ВУЗов предоставляется бесплатно.  
Autodesk 3ds Max – полнофункциональная профессиональная 

программная система для создания и редактирования трёхмерной графики и 
анимации, разработанная компанией Autodesk. Autodesk 3ds Max доступен в 
двух лицензионных версиях: студенческая – бесплатная (требуется регистрация 
на сайте Autodesk), которая предоставляет полную версию программы (однако, 
её нельзя использовать с целью получения прибыли), и полная (коммерческая) 
версия. Autodesk Maya – инструментальная система трёхмерной графики и 
компьютерной трехмерной анимации, обладающая также функционалом 
мощного редактора трехмерной графики. В настоящее время широко 
применяется в кинематографии, телевидении. Autodesk Maya доступна по 
образовательной и комерческой лицензии. 

Unreal Development Kit – мощный бесплатный движок и среда разработки 
игр. 

Вышеперечисленные программные продукты функционирую в 
операционных систем Windows, OS X, Linux. 

Научно-обучающий центр «Game Study» НТУ «ХПИ» создается приказом по 
университету при кафедре «Системы информации» факультета Компьютерных-
информационных технологий. Устойчивость проекта обеспечит взаимодействие 
с университетами и кафедрами, ведущими подготовку в направлении сценарное 
мастерство и режиссура, дизайн и художественное оформление, 
мультимедийные технологии, маркетинг в игровой индустрии.  

Выводы. Развитие игровой индустрии в Украине не только обеспечит 
приток дохода в виде налогов в казну государства, но и создаст большое 
количество рабочих мест, существенно увеличив занятость населения. 
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