
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ  

НАН УКРАЇНИ 
за 2016 рік. 

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 



НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ ІНСТИТУТУ 
(згідно Статуту 2016 р.) 

1. Теплофізичні дослідження у теплоенергетичному устаткуванні при 
використанні традиційних, відновлюваних та альтернативних джерел енергії 
та розроблення методів підвищення його ефективності, надійності та 
екологічної безпеки 

2. Теорія тепломасообміну та її застосування для підвищення ефективності 
процесів передачі та використання теплоти в машинах і апаратах нової 
техніки  

3. Теорія переносу теплоти та речовини для підвищення енергоефективності 
діючих та розроблення принципово нових ресурсозберігаючих 
теплотехнологій  

4. Теорія вимірювання теплових величин та створення нових теплофізичних 
приладів і систем моніторингу стану технічних об’єктів та технологій  



ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ НДР 

 
Вид тематики 

Кількість 
завдань/з них 

завершено 
1. Державна тематика 2/2 
2. Програмно-цільова та конкурсна тематика 
НАН України 

20/4 

3. Відомча тематика 22/7 
4. Пошукова тематика 1/0 
5. Договірна тематика  66/40 
6. Разом 111/53 



КАДРИ ІНСТИТУТУ 
ІТТФ НАНУ 

Показник Абс. % від наук. 

співроб. 

Абс. % від наук. 

співроб. 

1. Чисельність працівників 421 1,16 % 36300 100 % 

2. В тому числі наук. співр. 241 57,2 % 18900 52 % 

з них чоловіки 145 60 % н/д - 

з них жінки 96 40 % н/д - 

3. Їх середній вік 50,9 - н/д - 
4. Чисельність молодих вчених 
до 35 років 76 31 % 2800 14,8 % 

Чисельність д.т.н. 29 12 % 2500 13,2 % 

Чисельність к.т.н. 89 37 % 7700 40,7 % 
5. Поповнення фахівцями з 
повною вищою освітою 16 3,8 % 900 2,5 % 

6. Захист кандидатських 
дисертацій 9 3,8% 347 2% 

7. Захист докторських 
дисертацій 2 0,83% 79 0,42% 

8. Кількість студентів, що 
проходили практику 59 0, 24  4188 0,22 

9. Середня заробітна плата, 
грн/міс 2934 + 7 % 2729 

10. Середня заробітна плата 
наук. співроб. грн/міс 4171 +4 % 3992 

Примітка. Дані по НАНУ за 2015 р. 



ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
І 

 
 
Подано 
заявок 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

 
32 

 
29 

 
31 

 
31 31 

1. Винаходи 8 15 22 21 27 
2. Кор. моделі 24 14 9 10 4 

 
ІІ 

Рішення про 
видачу 
патенту 

 
33 

 
31 

 
24 

 
23 33 

1. Винаходи 8 11 13 14 20 
2. Кор. моделі 25 20 11 9 13 

 
ІІІ 

Отримано 
патентів 

33 29 23 19 34 
1. Винаходи 10 10 11 13 19 
2. Кор. моделі 23 19 12 6 15 

 
IV 

Діючі патенти 128 169 137 139 168 
 
V 

Патентні 
дослідження 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 2 
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				Подано заявок		Рішення про видачу патенту		Отримано патентів		Діючі патенти		Патентні Дослідження

		2012		32		33		33		128		2

		2013		29		31		29		169		2

		2014		31		24		23		137		2

		2015		31		23		19		139		2

		2016		31		33		34		168		2

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

впроваджено 
Загальна кількість 
виконаних робіт ─ 43 

 
34 

у тому числі зі створення: 
нових видів виробів 6 
у тому числі: 
-роботи, в яких використані 
винаходи; 
- нових видів техніки  

 
2 
6 

нових технологій  10 
з них ресурсозберігаючих 6 
нових видів матеріалів 0 
нових сортів рослин та порід 
тварин 

0 

нових методів, теорій 5 
інші 13 

впроваджено 
Загальна кількість 
виконаних робіт ─ 65 

 
40 

у тому числі зі створення: 
нових видів виробів 3 
у тому числі: 
-роботи, в яких використані 
винаходи; 
- нових видів техніки  

 
 
1 
2 

нових технологій  27 
з них ресурсозберігаючих 22 
нових видів матеріалів 5 
нових сортів рослин та порід 
тварин 

0 

нових методів, теорій 3 
інші 7 

2015 2016 



Науково-експертна діяльність в інтересах та на 
замовлення органів державної влади 

  
- Проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання 

виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» (№ 4334 від 30.03.2016)  прийнятий у 
першому читанні 22 вересня 2016 р.  

-       Участь у підготовці законопроекту № 3447 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (технічний)» 

- Участь у підготовці законопроекту № 2529 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення процедури землевідведення для будівництва об'єктів з виробництва теплової та/або електричної 
енергії з використанням відновлюваних джерел енергії та/або біологічних видів палива» 

-       Триває робота над розробкою законопроекту для створення конкурентного ринку теплової енергії в Україні  
розроблена концепція конкурентного ринка тепла, яка була схвалена на розширеному засіданні робочої групи   
Держенергоефективності  26  жовтня 2016 р. Зараз розробляється відповідний законопроект  

- Розроблено законопроект та проект постанови КМ про запровадження в Україні критеріїв сталості для рідких 
біопалив і біогазу на транспорті.  проходить його узгодження в рамках робочої групи при 
Держенергоефективності 

  
- Договір 1137-16 з ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” про співпрацю у сферах розробки, виробництва і впровадження 

енергетичного і природоохоронного обладнання, обладнання утилізації теплоти димових газів і твердих 
побутових відходів, проведення екологічних та енергетичних досліджень, а також навчання, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації і атестації кадрів 
 

- Договір про спільну діяльність у сфері енергетики та енергоефективності з Рівненською обласною державною 
адміністрацією з метою впровадження наукових розробок, сучасних технологій енергозабезпечення на об’єктах 
ЖКГ Рівненської області 
 

- Угода 14/4279/16 про науково-технічну співпрацю між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз 
України” та Інститутом технічної теплофізики НАН України 



ВІДЗНАЧЕННЯ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ 

2. Д.т.н. Петрова Ж.О. удостоєна звання “Винахідник  року  НАН України” 

4. Стипендії Президента удостоєні 4 співробітники 

5. Стипендії НАН України удостоєні 4 співробітники 

1. ІТТФ  НАН України посів 1-е місце за результатами патентної 
діяльності серед інститутів відділення ВФТПЕ 

3. К.т.н. Лисенко О.М. за колективну роботу молодих вчених 
“Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача 
шляхом саморегулювання” у співавторстві стала Лауреатом Премії 
Президента України для молодих вчених (указ Президента України № 
509/2016) 



Спортивні досягнення вчених Інституту 

     Збірна команда ІТТФ, посіла 1-е 
місце у турнірі з волейболу серед 
команд НАН України 

 

     Команда ІТТФ посіла 3-є 
місце на чемпіонаті з 
міні-футболу серед 
організацій НАН України 

 



КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
• Український національний комітет з тепло- і масообміну був створений Президією 

Національної академії наук України в 1995 році (Постанова № 206 від 12.07.95) на базі 
Інституту технічної теплофізики НАН України – провідного наукового центру України з 
даної проблеми. 
 

• Міжнародний комітет країн СНД з проблем сушки діє при Інституті технічної 
теплофізики НАН України. До складу комітету входять провідні спеціалісти науково-
дослідних інститутів, університетів та інших наукових закладів України, Росії, Білорусі, 
Молдови, Казахстану. 
 

• Національна асоціація України з теплових насосів (Громадська спілка) створена за 
ініціативою інституту на початку 2015 р. з метою популяризації використання та сприяння 
впровадженню теплонасосних технологій в Україні. Президент ─ акад.. А.А. Долінський, 
Віце-президенти ─ чл..-кор НАН України Б.І. Басок, В.А. Степаненко. Окрім Інституту 
технічної теплофізики НАН України до складу асоціації входять Товариства з обмеженою 
відповідальністю: «Енергосервісна компанія «Екологічні системи» (м. Запоріжжя), 
«Прогресс-XXI» (м. Київ), «Р-Енерджі» (м. Київ), «Компанія ВДЕ» (м. Київ), «Геотерм» (м. 
Київ), «Теплохолод НПО» (м. Київ), «Український інженерно-технічний центр 
енергозберігаючих технологій» (м. Київ), «Екокомфорт» (м. Київ), «Сантехнік сервіс» (м. 
Київ), «АІК» (Київська обл.), «Група компаній теплотехніка» (м. Херсон), «Планета 
клімата» (м. Запоріжжя).  
 
 

 



АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА 

     Прийом та випуск до аспірантури відповідно склав  
- 5 чол. (5 чол. з відривом від виробництва і 0 чол. без відриву 
від виробництва) та  
- 9 чол. (5 чол. з відривом від виробництва) і 4 чол. без 
відриву від виробництва).  
 
     Всього аспірантів — 25 чол. (18 чол. з відривом від 
виробництва і 7 чол. без відриву від виробництва). 
  
     До докторантури прийнято 1 чол., відраховано з 
докторантури 0 чол. 
     Кількість докторантів — 3 чол. 



Постанова Президії НАН України 
№222 від 26.10.16 

«Вважати наявність ліцензії на 
право провадження освітньої 
діяльності на третьому (науково-
освітньому) рівні вищої освіти 
одним з найважливіших показників 
потенціалу наукових установ НАНУ 
і враховувати його при планових 
перевірках та в інших випадках 
оцінювання їхньої наукової і 
науково-організаційної діяльності»  



ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 

Рік Кандидатські 
дисертації 

Докторські 
дисертації 

2010 5 1 
2011 7 0 
2012 4 1 
2013 7 1 
2014 9 0 
2015 2 1 
2016 9 2 
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дані по ЗП

		Дані щодо розміру середьної заробітної плати наукових працівників,
інженерного складу наукових відділів та адміністратино-управлінського
персоналу за 2016 рік														Дані щодо розміру середьної заробітної плати наукових працівників,
інженерного складу наукових відділів та адміністратино-управлінського
персоналу за 2016 рік

		Назва
відділу		Наукові працівники						Інженерний склад						Назва
відділу		Наукові працівники						Інженерний склад

		ТГЕТУ
(Авраменко)		3708.43						1499.36						ВМПТ ОЕТ
(Круковський)		5920.56						0.00

		ВТТГД
(Халатов)		5645.42						2579.49						ВТТГД
(Халатов)		5645.42						2579.49

		ТПБ
(Гелетуха)		4065.87						1692.38						ТОЕТ 
(Басок)		5450.92						1640.03

		МЕ
(Фіалко)		4335.00						-						ТДС 
(Долінський)		5068.16						1707.81

		ВМПТ ОЕТ
(Круковський)		5920.56						-						НТПС
(Снєжкін)		4953.10						1891.83

		ТДОЕ
(Бабак)		4579.17						2329.88						ТДОЕ
(Бабак)		4579.17						2329.88

		ТМОДИС-1
(Шаркова)		4231.17						2005.09						ТФПК
(Сігал)		4349.65						1813.99

		ПТТ
(Демченко)		3090.76						858.37						МЕ
(Фіалко)		4335.00						0.00

		ТФПК
(Сігал)		4349.65						1813.99						ТМО ВР
(Тимощенко, Кремньов, Чмель)		4333.11						1639.72

		ТДС
(Коник)		4824.30						1430.07						ТПБ
(Гелетуха)		4065.87						0.00

		ТДС 
(Ободович)		6744.83						-						ТГЕТУ
(Авраменко)		3708.43						1499.36

		ГТП
(Шматок)		4767.25						1895.84						ПТТ
(Демченко)		3090.76						858.37

		ТОЕТ 
(Басок)		5450.92						1640.03

		ТМО ВР
(Тимощенко, Кремньов, Чмель)		4333.11						1639.72						Адміністративно-управлінський персонал

		НТПС
(Снєжкін)		4953.10						1891.83						2866.16

		Адміністративно-управлінський персонал

		2866.15

																зав. секторм								Баламутова О.В.

		зав. секторм								Баламутова О.В.
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КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• VІ Міжнародна науково-практична конференція «Системи тепло-,енергопостачання. 

Енергосервіс. СТЕПЕС (SHESES`16)» 23-25 березня 2016 року в м. Здолбунов, Рівенської 
обл., Україна 

• XV Мінський міжнародний форум по тепломасообміну 23-26 травня 2016 року в м. Мінськ 
Бєларусь 

• На базі виставки АКВА-ТЕРМ КИЇВ 2016 конференція «Підвищення ефективності 
теплоенергетики на основі використання теплових насосів» 17 травня 2016 року в м. Київ 

• XХVI конференція «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» 20-24 вересня 
2016 р. в м. Одеса 

• XII Міжнародна конференція «Енергія з біомаси»20-21вересня 2016 р. в м. Київ 
• Міжрегіонального Форуму з питань енергоефективності 23-24 вересня 2016 р. м. Рівне 
• IV Міжнародна науково-технічна конференція «Теплові насоси в будівлях та містах 

України»24 листопада 2016 р. Київ 
 
 
  
 
  
 
 



ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 
п/п 

Назва Час 
проведення 

1 Міжнародних виставок охорони 
здоров’я MEDICAEXPO та 
PHARMAEXPO. 

19 – 21 
квітня 2016 

року 
2 «Х Всеукраїнський фестиваль науки» 

під час якого пройшла виставка-
презентація наукових досягнень 
установ НАН України 

19 травня 
2016 року  

3 Виставка науково-технічних 
розробок НАН України 

14-15 червня 
2016 року  

  
4 Міжнародні спеціалізовані виставки 

«HI-TECHEXPO. Високі технології» та 
«PHARMATechExpo», 
ХХІ Міжнародна виставка індустрії 
безпеки «БЕЗПЕКА 2016»  

18 – 20 
жовтня 2016 

року 

5 XIV Міжнародна спеціалізована 
виставка «КомунТех – 2016» 
XІI Міжнародного конгресу 
«Інституційні та технічні аспекти 
реформування житлово-
комунального господарства – 2016» 

8-10 
листопада 
2016 року 

6 Виставка-форум інновацій і науково-
технічних розробок. 
  

22 – 25 
листопада 
2016 року 

ВИСТАВКУ ІТТФ НАН УКРАЇНИ ВІДВІДАЛО 19 ДЕЛЕГАЦІЙ 



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

     Укладено 2 договори про співпрацю з Китайською Народною 
Республікою 
     Укладено 4 протоколи про наміри з Китайською Народною 
Республікою про взаємовигідне науково-технічне співробітництво 
в галузі нових технологій та обладнання  

     Укладено 1 протокол про наміри з В’єтнамом 



ПРОПАГАНДА НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ В ЗМІ 
• Новини на УНН, 19 квітня 2016 р. - інтерв’ю з Корінчуком Д. про стан фінансування науки в 

Україні. 
• Еспресо TV, 15 червня 2016 року об 13.00 - інтерв’ю з Ю.Ф. Снєжкіним про проблеми та недостатнє 

фінансування НАНУ. 
• http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/42970.htm - „Рівненщина співпрацюватиме  в галузі 

енергозбереження із Київським Інститутом технічної теплофізики Національної академії наук 
України”, 23 вересня 2016  

• Радіо „Промінь”. Інтерв’ю з Петровою Ж.О. присвяченевикористанню наукових розробок ІТТФ 
для військовослужбовців у програмі „Азбука реальності”. Листопад 2016 р. в 1515. 

• Радіо „Промінь”. Інтерв’ю з Ю.Ф. Снєжкіним присвячене використанню теплових насосів у 
житловокомунальній сфері у програмі „Азбука реальності”. 02.12.2016 р. в 1515. 

• 4 телепередачі ICTV. Тема обсуждения: «Коммунальное  теплоснабжение.»,  
• 2 радіоефіра «Київ», «Голос Станцій». Тема: «Теплоснабжение населения». 
• Інтервью Гелетухи Г.Г про концепцію впровадження конкурентного ринку у секторі теплової 

енергетики на VIII Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі за підтримки Державного 
агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Київ, 1-2 листопада 2016 р. 
Посилання на відео інтерв’ю: https://www.youtube.com/watch?v=nyAQgAruGbo 

• Інтервью Гелетухи Г.Г про заміщення природного газу  - Київ, 6 червня 2016 р. Посилання на відео 
інтерв’ю: https://www.youtube.com/watch?v=ovhAX6HaBC4  

• стаття у газеті «Факти» (за 01 листопада 2016 р.) по тепловому насосу Майсоценка. «С помощью 
созданного в Киеве  прибора трехкомнатную квартиру можно отапливать всего за 200 гривен в 
месяц» Посилання: http://fakty.ua/224822-s-pomocshyu-sozdannogo-v-kieve-pribora-trehkomnatnuyu-
kvartiru-mozhno-otaplivat-vsego-za-200-griven-v-mesyac 
 

Телебачення ─ 8.  Радіо ─4.  Друковані ЗМІ ─ 2.  Всього ─ 14. 
 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/42970.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/42970.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nyAQgAruGbo
https://www.youtube.com/watch?v=ovhAX6HaBC4
http://fakty.ua/224822-s-pomocshyu-sozdannogo-v-kieve-pribora-trehkomnatnuyu-kvartiru-mozhno-otaplivat-vsego-za-200-griven-v-mesyac
http://fakty.ua/224822-s-pomocshyu-sozdannogo-v-kieve-pribora-trehkomnatnuyu-kvartiru-mozhno-otaplivat-vsego-za-200-griven-v-mesyac
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