
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"Харківський політехнічний інститут" 

 

Н А К А З 

 

 

 

«  31 »   грудня   2021 р.                                                        №    618   ОД 

м. Харків 
 

 

Про затвердження переліку проєктів 

наукових досліджень та розробок на 2022 рік 

з експертними оцінками 

 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 29.12.2021 р. №1461      

«Про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок на 2022 рік з експертними оцінками, 

отриманими за результатами проведення наукової і науково-технічної експертизи» та 

наказу від 30.12.2021р. №1489 «Про затвердження переліку проєктів  наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які пройшли 

конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з січня 2022 року»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Довести до відома наукових керівників наступні результати експертизи проєктів 

досліджень і розробок, здійсненої експертами секцій за фаховими напрямами Наукової 

ради МОН України, та результати експертизи проєктів, що мають обмежений доступ: 

 

№ 

Назва проекту, науковий керівник 

Термін 

вико 

нання 

Бали 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Наноструктуровані матеріали, як функціональні елементи 

подвійного призначення для медицини, електронної техніки та 

спінтроніки  

СІПАТОВ Олександр Юрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

2022-

2024 
94 

1.2 Визначення процесів перетворення сполук урану в лавоподібних 

паливовмісних матеріалах Чорнобильської АЕС  

МИХАЙЛОВ Ігор Федорович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник 

(старш. наук. співроб.) 

2022-

2024 
79 

1.3 Створення теоретичних основ регуляторів гідравлічних турбін  

ЧЕРКАШЕНКО Михайло Володимирович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2024 
76 

1.4 Особливості впливу розупорядкування структури домішками на 

термоелектричні властивості тонкоплівкових наноструктур 

топологічних ізоляторів різного типу  

РОГАЧОВА Олена Іванівна, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

2022-

2024 
72,5 
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№ 

Назва проекту, науковий керівник 

Термін 

вико 

нання 

Бали 

 

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.5 Застосування фізичного та математичного моделювання для 

підвищення стійкості авіаційно-космічної техніки та об'єктів 

критичної інфраструктури до дії потужних електромагнітних 

впливів  

РЕЗИНКІНА Марина Михайлівна, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 

94,5 

1.6 Удосконалення процесів адитивних технологій прискореного 

виготовлення складнопрофільних виробів на базі лазерної 

стереолітографії і фінішної вібраційно-абразивної обробки 

ГРАБЧЕНКО Анатолій Іванович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 
92,5 

1.7 Розробка нанотехнологічних способів запобігання корозії 

конструкційних матеріалів на теплових і ядерних енергоустановках 

ШТЕФАН Вікторія Володимирівна, д-р техн. наук, доц. 

2022-

2023 91,5 

1.8 Розробка теоретичних і технологічних основ виробництва 

радіопрозорої кераміки на основі системи RO-Al2O3-SiO2 для 

об'єктів ракетнокосмічної техніки  

ЛІСАЧУК Георгій Вікторович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 
91,5 

1.9 Електрохімічний синтез багатофункціональних наноструктур на 

основі синергетичних сплавів і композитів для пристроїв 

подвійного призначення  

КОРОГОДСЬКА Алла Миколаївна, д-р техн. наук, доц. 

2022-

2023 
91,5 

1.10 Рання діагностика патологічних змін тканин людини за спектрами 

флуоресценції, дифракції та квантового розсіювання 

рентгенівських променів  

МИХАЙЛОВ Антон Ігорович, д-р фіз.-мат. наук, без звання 

2022-

2023 
90,5 

1.11 Розробка ефективних хіміко-технологічних та енергетичних схем 

конверсії СО2 з викидних газів вугільних теплоелектростанцій у 

метанол  

КАПУСТЕНКО Петро Олексійович, канд. техн. наук, доц. 

2022-

2023 
89,5 

1.12 Розробка методу розрахунку циклічної повзучості та довготривалої 

міцності конструктивних елементів турбін та газотурбінних 

двигунів  

БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Васильович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 
89 

1.15 Теоретична концепція одержання спеціальних в'яжучих матеріалів 

на основі композицій багатокомпонентних цементних систем 

ШАБАНОВА Галина Миколаївна, д-р техн. наук, проф 

2022-

2023 83,5 

1.14 Швидкісна колісна платформа високої прохідності подвійного 

призначення з електромеханічною трансмісією і керованою 

енергозберігаючою ходовою частиною  

ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 
82,5 

1.15 Розробка нових каталітичних матеріалів для електрохімічних 

технологій матеріалів та сполук подвійного призначення  

ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 81,5 

1.16 Розвиток лідерської компетентності майбутніх офіцерів для її 

прояву в кризових та бойових умовах  

РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович, д-р пед. наук, проф. 

2022-

2023 80,33 
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№ 

Назва проекту, науковий керівник 

Термін 

вико 

нання 

Бали 

1.17 Дослідження електропривода автономної роботизованої мобільної 

платформи подвійного призначення 

КЛЕПІКОВ Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 78 

118 Створення і дослідження перспективних функціональних покриттів 

для інноваційних інженерних рішень  

СУББОТІНА Валерія Валеріївна, д-р техн. наук, доц. 

2022-

2023 73 

1.19 Підвищення енергетичної безпеки України шляхом впровадження 

нової технології модернізації заземлювальних пристроїв 

електричних станцій та підстанцій  

БАРАНОВ Михайло Іванович, д-р техн. наук, старш. дослідник 

(старш. наук. співроб.) 

2022-

2023 

68,5 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ) РОЗРОБКИ 

1.20 Розробка та дослідження інноваційних ресурсозберігаючих 

склокомпозиційних матеріалів і покриттів для підвищення 

ефективності сонячних колекторів(Р)  

БРАГІНА Людмила Лазарівна, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 
83 

1.21 Дослідження телемедичної системи для пост COVID-19 

моніторингу серцево-судинних ускладнень(Р)  

СОКОЛ Євген Іванович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 82,5 

1.22 Створення експериментального зразка композитного 

наноструктурованого матеріалу з високою ударною міцністю 

шляхом впливу мікрохвильового випромінювання(Р) 

ДОБРОТВОРСЬКИЙ Сергій Семенович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 
80 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (з обмеженим доступом) 

1.23 Геркулес  

ВАСИЛЬЄВ Антон Юрійович, канд. техн. наук, без звання 

2022-

2024 
83 

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (з обмеженим доступом) 

1.24 Гефест  

ТКАЧУК Микола Анатолійович, д-р техн. наук, проф. 

2022-

2023 
94 

 

2. Включити до тематичного плану наукових досліджень та розробок НТУ «ХПІ» на 2022 

рік проєкт  науково-технічної розробки молодих вчених, який пройшов конкурсний відбір 

та виконання якого розпочнеться з січня 2022 року за рахунок коштів Державного 

бюджету України: 

 

2.1 Дослідження інтелектуальної системи електропостачання на основі 

залучення активних споживачів 

ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитро Олексійович, канд.техн.наук, доц. 

2022-

2023 86 

 

 

 

 

 

Проректор 

 

 

 

 

 

 

Андрій МАРЧЕНКО 

 


