
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"Харківський політехнічний інститут" 

 

Н А К А З 

 

 

« 01 »   березня   2021 р.                                                        №  98 ОД 

м. Харків 
 

Про затвердження переліку анотованих звітів 

за закінченими у 2019 році дослідженнями і  

розробками та звітів за етапом 2019 року  

досліджень і розробок, з результатами експертизи 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.02.2021 р. №213 

переліку анотованих звітів за закінченими у 2019 році дослідженнями і розробками та 

звітів за етапом 2019 року досліджень і розробок, з результатами експертизи, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам наступних фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних (експериментальних) розробок, розглянути та проаналізувати результати 

експертизи анотованих звітів за закінченими у 2019 році та звітів за етапом 2019 року 

досліджень і розробок: 

Перелік анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 

2019 році 

з/п Назва анотованого звіту, науковий керівник 

Назва секції за 

фаховим напрямом 

Наукової ради МОН 

Бали 

Фундаментальні дослідження 

1.  

Математичні і фізичні моделі процесів 

розповсюдження високочастотних електромагнітних 

хвиль у сегнето-магнітних середовищах. 

РЕЗИНКІН Олег Лук'янович, д-р техн. наук, проф.   

Енергетика та 

енергоефективність 

74,5 

2.  

Дослідження та розробка нових нанорозмірних 

матеріалів на основі багатокомпонентних сполук та 

квазикристалів. 

КОНДРАТЕНКО Валерій Володимирович, д-р фіз.-

мат. наук, проф.   

Наукові проблеми 

матеріалознавства 

68 

Прикладні дослідження і розробки 

3.  

Створення новітніх наноструктурних 

функціональних матеріалів на основі композитів і 

багатокомпонентних електролітичних сплавів металів 

тріади заліза для еко- та енерготехнологій 

ВЕДЬ Марина Віталіївна, д-р техн. наук, проф.   

Хімія 

83 
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Перелік звітів за етапом 2019 року для робіт, завершення виконання яких 

заплановано у наступних етапах 

 

з/п Назва анотованого звіту, науковий керівник 

Назва секції за 

фаховим напрямом 

Наукової ради МОН 

Бали 

 

Фундаментальні дослідження  

 

1.  

Розробка математичних моделей та методів розв'язання 

нелінійних задач динаміки та міцності конструкцій із 

гомогенних та композиційних матеріалів 

ЛЬВОВ Г.І., проф., д-р техн. наук  

Механіка 

64 

2.  

Моделювання електрофізичних процесів при 

високовольтних розрядах для підвищення надійності 

засобів блискавкозахисту 

РЕЗИНКІНА М.М., проф., д-р техн. наук  

Енергетика та 

енергоефективність 

58,5 

3.  

Розробка матеріалознавчих основ використання 

високопродуктивних іонно-плазмових технологій для 

трьохрівневої інженерії поверхні 

СОБОЛЬ О.В., проф., д-р фіз.-мат. наук  

Наукові проблеми 

матеріалознавства 

58 

4.  

Розробка матеріалознавчих основ структурної інженерії 

псевдосплавів на основі Cu та Al 

ЗУБКОВ А.І., доц., канд. фіз.-мат. наук  

Наукові проблеми 

матеріалознавства 

57 

5.  

Фізичні основи формування функціональних покриттів 

та нанорозмірних систем для медицини, електронної 

техніки та спінтроніки 

СІПАТОВ О.Ю., старш. дослідник (старш. наук. 

співроб.), д-р фіз.-мат. наук  

Наукові проблеми 

матеріалознавства 

51,5 

6.  

Створення і вдосконалення теоретичних основ, підходів, 

методів і моделей обґрунтування працездатності 

елементів устаткування ядерних і теплових 

енергоустановок АЕС і ТЕС 

ЄФІМОВ О.В., проф., д-р техн. наук  

Енергетика та 

енергоефективність 

50 

7.  

Фізичні основи створення металевих матеріалів та 

напівпровідникових приладових структур для ядерної, 

термоядерної та позаатмосферної геліоенергетики 

МАЛИХІН С.В., проф., д-р фіз.-мат. наук  

Загальна фізика 

48,5 

8.  

Розробка теоретичних основ проектування та 

регулювання гідротурбін 

ЧЕРКАШЕНКО М.В., проф., д-р техн. наук   

Енергетика та 

енергоефективність 

46,5 

9.  

Створення теорії інтеграції теплових процесів 

теплоенергетичних та хіміко-технологічних систем 

транспортних засобів подвійного призначення 

ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Л.Л., проф., д-р техн. наук  

Енергетика та 

енергоефективність 

46 

10.  

Моделювання структури, створення та дослідження 

властивостей монохроматорів для нових джерел 

рентгенівського випромінювання 

ЗУБАРЄВ Є.М., проф., д-р фіз.-мат. наук  

Загальна фізика 

35 
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з/п Назва анотованого звіту, науковий керівник 

Назва секції за 

фаховим напрямом 

Наукової ради МОН 

Бали 

11.  

Вплив розмірних ефектів на термоелектричні 

властивості тонкоплівкових наноструктур на основі 

твердих розчинів топологічних ізоляторів різного типу 

РОГАЧОВА О.І., проф., д-р фіз.-мат. наук  

Наукові проблеми 

матеріалознавства 

34 

 

Прикладні дослідження і розробки  

 

1.  

Розробка системи випробувань типових видів озброєння 

та військової техніки України за стандартами НАТО з 

електромагнітної сумісності 

КНЯЗЄВ В.В., старш. дослідник (старш. наук. співроб.), 

канд. техн. наук  

Авіаційно-космічна 

техніка і транспорт 

62 

2.  

Забезпечення міцності елементів машин військового та 

цивільного призначення на основі дослідження 

нелінійних моделей контактної взаємодії 

ГРАБОВСЬКИЙ А.В., старш. дослідник (старш. наук. 

співроб.), канд. техн. наук  

Механіка 

60 

3.  

Розроблення науково-технічних основ зберігання і 

підготовки окисненого вугілля до коксування 

МІРОШНИЧЕНКО Д.В., старш. дослідник (старш. наук. 

співроб.), д-р техн. наук  

Енергетика та 

енергоефективність 

58 

4.  

Розробка фізико-хімічного підґрунтя інверсії матриць 

для синтезу композитних покриттів каталітичних 

конверторів знешкодження техногенних токсикантів 

САХНЕНКО М.Д., проф., д-р техн. наук  

Хімія 

52,5 

5.  

Забезпечення показників світового рівня і формування 

перспективних характеристик вітчизняних двигунів 

бронетехніки 

МАРЧЕНКО А.П., проф., д-р техн. наук  

Енергетика та 

енергоефективність 

44 

6.  

Дослідження енергоефективного електроприводу 

електромобіля подвійного призначення з підвищенними 

тяговими та маскувальними характеристиками 

КЛЕПIКОВ В.Б., проф., д-р техн. наук  

Енергетика та 

енергоефективність 

30 

 

 

2. Керівникам фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок, які за результатами експертизи отримали низький бал 

(нижче 40) подати до науково-дослідної частини пропозиції про усунення недоліків щодо 

виконання досліджень і розробок. Строк виконання до 12 березня 2021 року. 

 

3. Завідувачу науково-дослідної частини ЛІСАЧУКУ Георгію Вікторовичу, заступнику 

голови науково-технічної ради забезпечити проведення засідання науково-технічної ради, 

на якому розглянути пропозиції керівників про усунення недоліків щодо виконання 

досліджень і розробок. 

 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача науково-дослідної 

частини ЛІСАЧУКА Георгія Вікторовича. 
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Проректор 

 

 

 

 

Андрій МАРЧЕНКО 

 

 

 


