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ВСТУП 

Інститут технічної теплофізики НАН України створений у відповідності з 

постановами Ради Міністрів УРСР №1408 від 28 грудня 1963 року та Президії Академії 

наук УРСР №4 від 15 січня 1964 року на базі Інституту теплоенергетики АН УРСР, який 

було створено Постановою Ради Міністрів УРСР №639 від 5 травня 1947 року. 

Інститут технічної теплофізики НАН України є державною науковою 

неприбутковою установою з правами юридичної особи, який у своїй діяльності керується: 

чинним законодавством, Статутом Національної академії наук України, Основними 

принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту та іншими 

нормативними актами Національної академії наук України, Статутом Інституту технічної 

теплофізики НАН України (діюча редакція затверджена розпорядженням Президії НАН 

України № 535 від 09жовтня 2019 року). 

Головним завданням Інституту технічної теплофізики НАН України є здійснення 

фундаментальних і прикладних досліджень в галузі теплоенергетики та теплотехнологій з 

метою одержання нових знань, сприяння інноваційному розвитку, соціально-

економічному і духовному розвитку суспільства. 

Протягом звітного періодуІнститут технічної теплофізики НАН України згідно з 

постановою Президії НАН України № 39 від 24.02.2010 року і Статуту установи 

здійснював дослідження з чотирьох основних наукових напрямів: 

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. 

Структуру Інституту затверджено на засіданні бюро ВФТПЕ (протокол № 2 від 

02.02.2022 р.). Установа складається з керівництва, наукових відділів і допоміжних 

підрозділів. У структурі Інституту на 31.12.2021 налічувалося7 наукових відділів та 1 

структурна лабораторія: 

1. Відділ тепломасопереносу в теплотехнологіях(завідувач ‒ акад. НАН 

України Ю.Ф. Снєжкін); 
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2. Відділ високотемпературної термогазодинаміки (завідувач ‒ акад. НАН 

України А.А. Халатов); 

3. Відділ тепломасообміну в дисперсних системах (завідувач ‒ д.т.н. О.М. 

Ободович); 

4. Відділ тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного 

устаткування (завідувач ‒ чл.-кор. НАН України А.О. Авраменко); 

5. Відділ теплофізики енергоефективних теплотехнологій (завідувач ‒ чл.-кор. 

НАН України Н.М. Фіалко); 

6. Відділ теплофізичних основ енергоощадних технологій (завідувач ‒ чл.-кор. 

НАН України Б.І. Басок); 

7. Відділ теплофізичних проблем систем теплопостачання (завідувач ‒ д.т.н. 

Г.Г. Гелетуха). 

8. Структурна лабораторія теплометрії (завідувач ‒ д.т.н. Л.Й. Воробйов). 

 

Допоміжні та інші підрозділи Інституту: 

- Відділ науково-організаційної роботи 

- Відділ патентно-ліцензійної та інноваційної роботи 

- Відділ кадрів 

- Юридичний відділ 

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

- Планово-виробничий відділ 

- Канцелярія 

- Служба охорони праці та техніки безпеки 

- Служба головного енергетика 

- Служба головного механіка 

- Технологічний відділ 

- Науково-технічна бібліотека 

- Науково-технічний архів 

- Дослідне виробництво 

- Відділ матеріально-технічного постачання  

- Відділ господарчої роботи 

- Служба цивільного захисту, теплогенної та пожежної безпеки 

- Теплофізична школа при ІТТФ НАН України у с. Соколівка. 
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Інституту підпорядковано 5 госпрозрахункових підприємств: 

1. ДП «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації 

тепломасообмінних технологічних процесів» Інституту технічної теплофізики НАН 

Україн (код ЄДРПОУ 05447496) – у переліку організацій та підприємств НАН України 

для можливої подальшої приватизації згідно постанови Президії НАН України від 

23.10.2019 № 259, додаток 3. 

2. ДП “Інженерний центр “Сушка” Інституту технічної теплофізики НАН Україн 

(код ЄДРПОУ 02023057) – у переліку організацій та підприємств НАН України для 

можливої подальшої приватизації згідно постанови Президії НАН України від 23.10.2019 

№ 259, додаток 3. 

3. ДП “Екотерм” Інституту технічної теплофізики НАН України  (код ЄДРПОУ 

16476526) – у переліку організацій та підприємств НАН України, які перебувають у стані 

припинення, згідно постанови Президії НАН України від 23.10.2019 № 259, додаток 5. 

4. ДП “Науково-виробничий центр “Біодизель” Інституту технічної теплофізики 

НАН України (код ЄДРПОУ 35316308) – у переліку організацій та підприємств НАН 

України для можливої подальшої приватизації згідно постанови Президії НАН України 

від 23.10.2019 № 259, додаток 3. 

5. ДП “Науково-технічний центр енергетичного приладобудування” Інституту 

технічної теплофізики НАН України (код ЄДРПОУ 35704750) – у переліку організацій та 

підприємств НАН України, які перебувають у стані припинення, згідно постанови 

Президії НАН України від 31.03.2021 № 115, додаток 2. У зв’язку із заборгованістю, 

ліквідаційна комісія не має можливості припинити діяльність ДП “Науково-технічний 

центр енергетичного приладобудування” Інституту технічної теплофізики НАН України. 

Згідно Постанови Президії НАН України від 29.01.20 № 37 (засідання Постійної 

комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності Установ протокол № 2 від 

05.12.2019 р.)до категорії сильних підрозділів, що працюють у відповідній галузі науки на 

високому світовому рівні та мають практичні результати широкого національного 

значення, віднесено усі 7 (100 %) наукових відділівІнституту технічної теплофізики НАН 

України, а Інститут в цілому віднесено до категорії «А» (установа, що займає лідируючі 

позиції за багатьма науковими напрямами, має вагомі наукові та практичні результати 

своєї діяльності, визнані на найвищому національному і міжнародному рівні, має високий 

науковий потенціал та ефективно його використовує, має винятковий вплив на науково-

технічний та соціальний розвиток, інтегрована у світовий науковий простір). 
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Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових 

установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 

1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958, Інститут технічної теплофізики НАН України 

проходив державну атестацію. Наказом Міністерства освіти і науки України від 

04.12.2020 № 1528 «Про результати державної атестації наукових установ»затверджені 

Висновки про результати державної атестації 145-ти наукових установ, які до 01 грудня 

2020 року проходили державну атестацію за сімома науковими напрямами в 

установленому порядку. Згідно з висновками про результати державної атестації наукових 

установ за результатами засідання Експертної комісії 19 листопада 2020 року Інститут 

технічної теплофізики НАН України з атестаційною оцінкою 3,91/4,55 віднесено до           

І Класифікаційної групи. 

У звітному році присуджено: 

• д.т.н. О.М. Ободович – звання «Винахідник року Національної академії наук 

України» у 2021 році (Постанова Президії № 136 від 11.05.2022 р.)$ 

• Д.т.н. Ободович О.М. – Відзнака Національної академії наук України «За 

професійні здобутки», 25.05.2022 р., посвідчення №1182. 

  

https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-17-veresnya-2018-r-deyaki-pitannya-derzhavnoyi-atestaciyi-naukovih-ustanov-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-grudnya-2018-r-150432956
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-17-veresnya-2018-r-deyaki-pitannya-derzhavnoyi-atestaciyi-naukovih-ustanov-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-grudnya-2018-r-150432956
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-17-veresnya-2018-r-deyaki-pitannya-derzhavnoyi-atestaciyi-naukovih-ustanov-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-grudnya-2018-r-150432956
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-17-veresnya-2018-r-deyaki-pitannya-derzhavnoyi-atestaciyi-naukovih-ustanov-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-28-grudnya-2018-r-150432956
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І. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ПРИРОДНИЧИХ,CОЦІОГУМАНІТАРНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК 

Найбільш вагомі наукові результати фундаментальних і прикладних досліджень  
Інституту технічної теплофізики НАН України у 2022 р. 

1. Вперше розроблено наукові засади підвищення екологоенергетичної ефективності 
та надійності котельних установок комунальної та промислової енергетики шляхом 
застосування вдосконаленої технології рециркуляції димових газів та новітніх 
комплексних систем глибокої утилізації скидної теплоти цих установок. Показано, 
що застосування розробки забезпечує запобігання несприятливим режимам роботи 
котлоагрегатів, збільшення їх коефіцієнта  використання теплоти палива на 6-8 % 
та зниження викидів оксидів азоту до європейських норм при збереженні низького 
рівня концентрації оксиду вуглецю в продуктах згоряння. Розробку впроваджено у 
ряді котелень Житомиртеплокомуненерго, Вінницятеплокомуненерго та ін. 
(академік НАН України А.А. Халатов, чл.-кор. НАН України Н.М. Фіалко, Р.О. 
Навродська, М.З. Абдулін) 

2. За допомогою низки розроблених моделей вперше виконано цикл робіт з 
прогнозування термогазодинамічного і радіаційного станів Нового Безпечного 
Конфайнменту (НБК) Чорнобильскої АЕС при розповсюдженні радіоактивного 
пилу в середині НБК і значних викидів пилу в оточуюче середовище при сценаріях 
обвалення конструкції Об’єкту Укриття і пожежі покрівлі даху машзала. Важливим 
результатом роботи є вибір компенсаційних заходів по захисту персоналу і 
навколишнього середовища (д.т.н. П.Г. Круковський). 

3. Розроблена аналітична теорія змазки та турбулентної течії в мікроканалах з 
урахуванням проковзування. Теоретичні результати використані для моделювання 
процесів в сучасних підшипниках та теплообмінному обладнанні для 
мікропристроїв (чл-кор НАНУ Авраменко А.О., Тирінов А.І., Ковецька М.М., 
Дмитренко Н.П., Москаленко А.А., Ковецька Ю.Ю.). 

4. Методами термогравіметрії та диференціально-термічного аналізу досліджено 
композитне біопаливо на основі твердого залишку фрезерного торфу після 
екстрагування в лужному середовищі гумусових речовин та стебел кукурудзи, а 
також її компонентів. Визначено температурні інтервали зневоднення, термічного 
розкладання органічних і мінеральних речовин, вологість, швидкість зневоднення, 
вміст золи та питомий тепловий ефект термічного розкладання органічних речовин 
цього матеріалу. Виявлено цікавий поки незрозумілий факт підвищення питомої 
теплоти розкладання органічних речовин композитного палива в порівнянні з 
питомою теплотою розкладання органічних речовин окремих компонентів палива. 
Так питомий тепловий ефект термічного розкладання органічних речовин 
композитного палива вищий за тепловий ефект термічного розкладання стебел 
кукурудзи на 15 %, а твердого залишку фрезерного торфу на 21,5 % (академік НАН 
України Снєжкін Ю.Ф., Михайлик В.А.). 

5. Розвинуто теоретичні засади побудови засобів вимірювання теплопровідності 
рідких теплоносіїв та речовин, які змінюють фазовий стан, а саме запропоновано у 
вимірювальній комірці приладу, який працює за методом плаского шару з двома 
тепломірами, розмістити горизонтальне оребрення на боковій стінці поза 
центральною зоною, передбачити резервуар для рідини, яка розширюється при 
нагріванні, та забезпечити підвищення тиску рідини у комірці. Це дозволяє 
позбутися впливу конвективного теплообміну вздовж бокової стінки комірки, 
розширити температурний діапазон вимірювань за рахунок підвищення 
температури кипіння, а також проводити дослідження як рідких, так і твердих 
матеріалів, що забезпечує можливість калібрування приладу за твердими 
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еталонними зразками теплопровідності. Результати відповідають кращим світовим 
аналогам та використовуватимуться в теплоенергетиці та при досліджені нових 
матеріалів. (Л.Й. Воробйов, Л.В. Декуша, С.О. Іванов,). 

6. На основі перетворень симетрії розвинута теорія теплообміну при вільній конвекції 
для реального газу. Розроблена теорія ударної хвилі в турбулентному потоці газу 
Ван дер Ваальса та з урахуванням дії нано часток.  Теоретичні результати 
використані при моделюванні процесів в системах охолодження, які працюють в 
умовах далеких від нормальних (чл-кор НАНУ Авраменко А.О., Тирінов А.І., 
Ковецька М.М., Дмитренко Н.П., Москаленко А.А., Ковецька Ю.Ю.). 

7. В контексті заходів із відновлення України розроблено теплофізичну модель 
процесів перетворення енергії та теплообміну в системі теплонасосної утилізації 
теплових скидів котельних установок на біомасі, що дозволяє визначати 
раціональні параметри таких систем в регіональних системах теплопостачання. 
Результати роботи впроваджено при проведенні теплового розрахунку та техніко–
економічного аналізу інвестиційного проєкту «Дооснащення біопаливної котельні 
конденсаційним утилізатором з тепловим насосом» принадно до біопаливної 
котельні встановленою тепловою потужністю 40 МВт, реалізація якої здійснюється 
НЕК «Нафтогаз України» на базі теплових насосів виробництва ТОВ «Теплові 
насоси ВДЕ». Реалізація проєкту дозволяє знизити рівень споживання біопалива 
котельнею у обсязі до 6,9 тис. т н.е. на рік з відповідним зниженням рівня 
забруднення атмосферного повітря (чл-кор НАНУ Басок Б.І., Дубовський С.В.). 

8. Вперше виконано науково-технічне обґрунтування нового енергоощадного методу 
одержання полімерних мікро- і нанокомпозитів з використанням вуглецевих 
нанотрубок та мікрочастинок металів для типових вузлів і деталей енергоустановок 
різного в тому числі оборонного призначення. Встановлено, що застосування 
пропонованого методу дозволяє знизити енерговитрати на одержання композитів 
на 15-20%. Сформовано нові уявлення про залежність теплофізичних властивостей 
полімерних композиційних матеріалів від процесу їхнього отримання. 
Запропоновано новий підхід до встановлення взаємозв’язку теплофізичних 
властивостей розроблених матеріалів з їхньою структурою є основою для 
управління даними властивостями і одержання матеріалів з наперед заданими 
необхідними для енергетичної практики характеристиками. (чл.-кор. НАН України 
Н.М. Фіалко, Р.В. Дінжос, Н.О. Меранова, Ю.В. Шеренковський).  

9. Захищена та прийнята до впровадження схема теплопостачання м.Одеса, яка 
включає понад 8 нових технологічних рішень запропонованих інститутом. 
Отримано акти-впровадження. Проведено комплексний аналіз схеми 
теплопостачання м. Чернівці та запропоновані зміни і доповнення для 
впровадження сучасних технологій підвищення енергетичної стійкості міста. (д.т.н. 
Сігал О.І., Падерно Д.Ю., Бикоріз Є.Й.) 

10. У двомірній постановці розроблена CFD модель підвальної частини будівлі і 
визначено її тепловий стан для кліматичних умов міста Києва. В результаті 
чисельних експериментів виявлена суттєва залежність розподілу температур та 
теплових потоків у внутрішніх просторах підвалу і першого поверху в залежності 
від глибини занурення підвалу у грунт та теплоізоляції стін підвалу, що 
розташовані над поверхнею грунту. Видано рекомендації для проектувальників 
будівель (чл-кор НАНУ Басок Б.І.). 

11. За результатами моніторингу роботи існуючих блоків атомних станцій в Україні за 
2018 – 2021 рр. розраховано середньорічний коефіцієнт використання встановленої 
потужності енергоблоків АЕС. Величина вільної електричної енергії, що не 
використовується в Енергоринку України на існуючих блоках АЕС сягає величин 
від 3983 до 5164 МВт·год і може бути використана для виробництва екологічно 
чистого водню за допомогою електролізних установок. Враховуючі середньорічний 
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коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС існуючих 
електролізних установок можна встановити у кількості від 3 – 4 одиниць, таким 
чином забезпечити експортний потенціал екологічно-чистого водню на рівні від 
444 тис т до 592 тис т на рік (академік НАН України Снєжкін Ю.Ф., Уланов М.М.). 

12. Оцінено потенціал виробництва біометану в Україні, який склав 9,7 млрд м3/рік. 
Визначені і нанесені на інтерактивну карту Google map місця оптимального 
розташування біометанових заводів, що враховують  наявний потенціал сировини 
для виробництва біометану і можливості подачі його в газові мережі. Виконано 
попереднє ТЕО виробництва біометану в Україні і підтверджена економічна 
доцільність його виробництва за наявних умов. Розроблені рекомендації для 
створення реєстру біометану, які лягли в основу постанови КМУ № 823 від 22 
липня 2022 р. «Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану» 
(д.т.н. Гелетуха Г.Г., Матвєєв Ю.Б., Кучерук П.П.). 

13. Розроблено енергоефективне пілотне тепломасообмінне обладнання та 
ресурсозберігаюча технологія для комплексної переробки рослинних відходів 
сільського господарства та лісотехнічної промисловості в паливний біоетанол, що 
дає можливість заміняти 15-20 % бензину. (д.т.н. Ободович О.М., Грабова Т.Л.). 

14. 13.Розроблений та впроваджений на ТОВ ВКП «Чернівецький завод 
теплоізоляційних матеріалів» інноваційний дослідно-промисловий 
тепломасообмінник - утилізатор, введений у складі установки утилізації 
високотемпературних ВЕР в підконтрольну промислову експлуатацію. В установці 
застосовані інноваційні технічні рішення щодо способу роботи і пристрою для її 
апаратурного оформлення, які забезпечують одночасно тепломасообмін і очищення 
газів. Система утилізації забезпечує фактичний економічний ефект до 1,20 млн. 
грн./рік (Акт впровадження від 26.08.2022 р.) (д.т.н. Тимощенко А.В., Кремньов 
В.О.). 

15. 14.Проведено техніко-економічні розрахунки та досліджено процес теплообміну 
що відбувається в опалювально-варильної печі, на основі яких розроблено 
комплект конструкторської документації на модернізований варіант опалювально-
варильної печі зі зниженими металоємністю і трудоємністю виготовлення. За 
розробленою конструкторською документацією створено до 10 зразків ОВП 
українськими виробниками ПП «ЗЕВС», ТОВ «Ротор-Суми», ПАО «Агромаш» та 
Броварським заводом комунального обладнання. Виготовлені зразки ОВП було 
передано у військові частини ЗСУ, де вони пройшли успішну апробацію і 
використовуються на даний час (Демченко В.Г., Коник А.В., Фалько В.Ю., 
Погорелова Н.Д., Макаренко Л.А., Трубачев А.С.). 

16. 15.Проведені дослідження особливостей процесу зневоднення сировини з високим 
вмістом біологічно активних речовин для створення енероефективних технологій 
виробництва нових продуктів оздоровчого харчування тривалого терміну 
зберігання в сухій порошковій формі для людей з підвищеними енергетичними 
потребами, в т.ч. військових. Це дозволить забезпечити енергозберігаючі заходи, 
покращити умови тепломасообміну, зменшити тривалість сушіння на 15-25%, 
зберегти високий вміст біологічно активних речовин, збільшити вихід та якість 
отриманих порошків (Авдєєва Л.Ю. Малецька К.Д., Макаренко А.А., Турчина 
Т.Я.). 

17. 16.Розроблено та створено експериментальний зразок обладнання для 
плазмохімічного знезараження повітря в системах кондиціювання бомбосховищ та 
шпиталів, яке дозволяє знизити ступінь бактеріологічного зараження повітря на 60-
70%. (д.т.н. Ободович О.М., Чалаєв Д.М.) 

 

1. ДЕРЖАВНА ТЕМАТИКА  
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У 2022 р. роботи за державною тематикою не проводилися. 

 

2. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВА ТА КОНКУРСНА ТЕМАТИКА  

  

2.1. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Біопаливні ресурси 

і біоенергетика») на 2018-2022 р. (КПКВК 6541030) 

2.1.1. №11-22 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ПІЛОТНЕ ТЕПЛОМАСООБМІННЕ 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕРОБКИ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛІСОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В 

БІОПАЛИВО І ПОБІЧНІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ»(прикладна) 

Проаналізовано результати досліджень по визначенню ступеню видалення 

геміцелюлоз з соломи пшеничної протягом лужної попередньої обробки в установці для 

комплексної переробки рослинних відходів. 

Проаналізовано результати досліджень по визначенню ступеню конвертації 

целюлози в результаті ферментативного гідролізу після попередньої підготовки 

лігноцелюлозної сировини до гідролізу методом дискретно-імпульсного введення енергії. 

Проаналізовано результати досліджень по визначенню впливу концентрації лугу в 

процесі попередньої підготовки на лігноцелюлозної сировини до гідролізу методом 

дискретно-імпульсного введення енергії. 

Науковий керівник - акад. НАН України А.А. Долінський, відповідальні виконавці: 

О.М. Ободович, В.В.Сидоренко. 

2.1.2. №12-21«РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ УСТАТКУВАННЯ 

ТА ТЕХНОЛОГІЙ СПАЛЮВАННЯ ПЕЛЕТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПОХОДЖЕННЯ (АГРОРОСЛИННИХ ТА ДЕРЕВНИХ ПЕЛЕТ) ТЕПЛОВОЮ 

ПОТУЖНІСТЮ ДО 30 КВТ» (прикладна) 

Виконано чисельне моделювання процесів тепло- і масоперенесення, що 

супроводжують горіння агророслинних пелет. Послідовно розглядаються стадії 

висушування пелети, термічного розкладання біопалива з виходом летючих газів, 

згорання летючих газів в повітряному середовищі та горіння вуглецевого залишку. 

Визначено поля температури, швидкості повітряної течії при природній конвекції та 

концентрації компонентів газового середовища. За результатами проведених 

експериментів проаналізовано особливості спалювання пелет (агророслинних та 

деревних). Надано рекомендації стосовно використання найоптимальніших режимів 
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спалювання пелет різного типу в біокотлах з пелетним пальником. Отримані результати 

найдоцільніше застосовувати для потреб теплозабезпечення в промисловості, комунальній 

сфері та в індивідуально-побутовому секторі. Деякі приклади такого використання 

підтверджені актами впровадження.  

Науковий керівник - чл.-кор. НАН УкраїниБ.І. Басок, відповідальні виконавці: О.М. 

Лисенко, В.П. Приємченко. 

 

2.2.Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України (КПКВК 6541230). 

2.2.1. Тема 1.7.1.903 «РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВИХ ЗАСАД ПРОЦЕСІВ 

ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ І ГОРІННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ВИДІВ ПАЛИВА З МЕТОЮ 

ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ»(фундаментальна) 

1.Виконано систематизацію та аналіз сучасного рівня технологічних процесів 

переробки композитного палива. 

Визначено технологічні властивості торфу, поживних решток кукурудзи та 

отримано їх оптимальне співвідношення в композитному паливі. Досліджено кінетику 

процесу сушіння композитної сировини на основі твердого залишку торфу після 

екстрагування та поживних решток кукурудзи. Розроблені ефективні режими сушіння. 

За результатами проведених досліджень тепломасообмінних процесів при сушінні 

композиційної сировини на основі твердого залишку торфу після екстрагування гуматів та 

поживних решток кукурудзи визначено та узагальнено кінетичні закономірності їх 

конвективного сушіння та отримана формула для розрахунку тривалості сушіння. 

Методами термогравіметрії та диференціально-термічного аналізу досліджено 

композитне біопаливо на основі твердого залишку фрезерного торфу після екстрагування 

в лужному середовищі гумусових речовин та стебел кукурудзи, а також її компонентів.  

Визначено температурні інтервали зневоднення, термічного розкладання 

органічних і мінеральних речовин, вологість, швидкість зневоднення, вміст золи та 

питомий тепловий ефект термічного розкладання органічних речовин цього матеріалу. 

Було встановлено, що додавання до твердого залишку фрезерного торфу стебел кукурудзи 

в кількості 50% дозволяє отримати композитне паливо з зольністю у 1,7 рази нижчу за 

зольність твердого залишку фрезерного торфу. Виявлено цікавий поки незрозумілий факт 

підвищення питомої теплоти розкладання органічних речовин композитного палива в 
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порівнянні з питомою теплотою розкладання органічних речовин окремих компонентів 

палива. Так питомий тепловий ефект термічного розкладання органічних речовин 

композитного палива вищий за тепловий ефект термічного розкладання стебел кукурудзи 

на 15 %, а твердого залишку фрезерного торфу на 21,5 %. 

Дослідження та отримані результати відповідають світовому рівню і можуть 

бути використані при розробці технологій виробництва композитних палив на основі 

торфу та рослинної біомаси, що буде слугувати збереженню та поліпшенню стану 

навколишнього середовища та сталого розвитку.  

По відношенню до міжнародних стандартів високого рівня розробка має 

наступні переваги – вдосконалена інноваційна теплотехнологія отримання 

альтернативного палива на основі твердого залишку торфу після екстрагування гуматів та 

поживних решток кукурудзи. 

Науковий керівник: акад. НАН України Ю.Ф. Снєжкін, відповідальні виконавці: 

Ж.О.Петрова,В.А. Михайлик, В.М. Пазюк, Т.В. Корінчевська, Ю.П.Новікова, 

В.М.Вишнєвський, Т.А. Вишнєвська, А.І. Петров. 

2. Виконано чисельні дослідження тепломасообміну при горінні агропелет. 

Розглядаються етапи початкового розігріву частинки біопалива з видаленням вологи, 

термічного розкладання біомаси з виходом летучих газів, їх горіння в атмосферному 

повітрі та горіння вуглецевого залишку. Побудовано поля швидкості вільноконвективної 

течії повітря навколо частинки, поля температури та концентрації компонентів газової 

суміші. Визначено час горіння пелети та її максимальну температуру.  

Науковий керівник: акад. НАН України Ю.Ф. Снєжкін, відповідальні виконавці: 

чл.-кор. НАНУ Б.І. Басок, Б.В. Давиденко, В.Г. Новіков. 

3.Розроблена тривимірна нестаціонарна математична модель для дослідження 

тепломасообміну та гідродинаміки вологих потоків з урахуванням фазових переходів. 

Проведено дослідження процесу конвективної сушки пористого матеріалу рослинного 

походження, що необхідні для удосконалення технології процесу сушіння з виробництва 

відновлюваних видів палива. 

Результати дослідження опубліковані в журналі Physics of fluids. - 2022. - 34, 

102002. – 10 p. Impact factor of Clarivate analytics (Web of Science) - 4.87, квартиль Q1. 

Науковий керівник: акад. НАН України Ю.Ф. Снєжкін, відповідальні виконавці: 

чл-кор. НАНУ А.О. Авраменко, А.І. Тирінов, М.М.Ковецька, Н.П.Дмитренко. 

4.Етап 1. Аналіз потенціалу виробництва біометану з лігноцелюлозної сировини 

аграрного походження на загальнонаціональному та регіональних рівнях. 



Інститут технічної теплофізики НАН України 

13 
 

Біометан, як близький аналог природного газу може використовуватися для 

виробництва теплової та електричної енергії, у якості транспортного моторного палива, а 

також в побуті та як сировина для хімічної промисловості. Виробництво біометану 

відповідає ідеї циркулярної економіки, оскільки воно перетворює потоки побічної 

продукції сільського господарства або промислових та побутових відходів в енергію, 

одночасно забезпечуючи рециркуляцію поживних речовин до сільськогосподарських 

угідь. 

Україна має великий потенціал та перспективи виробництва біометану. Площа 

сільськогосподарських угідь України є найбільша в Європі, що може створювати один з 

найбільших в світі потенціалів аграрної сировини для виробництва біометану. З точки 

зору сталості сировини, перший пріоритет при виробництві біометану повинен надаватись 

відходам, що за своєю природою не мають ніякого іншого альтернативного використання, 

окрім як кінцеве захоронення, спалювання, перетворення в енергію чи використання їх як 

органічних добрив для покращення ґрунту. До цього списку відносяться пожнивні рештки 

сільськогосподарських культур, що не використовуються на корм тваринам, наприклад, 

солома зернових, стебла кукурудзи, тощо. Останнім часом в Україні з´являються 

приклади використання соломи зернових та стебел кукурудзи, що є перспективним 

напрямком виробництва біометану. Наприклад, Юзефо-Миколаївська біогазова компанія, 

використовує до 20% соломи в суміші з жомом цукрових буряків та іншими відходами. 

Наукова новизна. В даній роботі запропонована методика розрахунку потенціалу 

виробництва біометану з пожнивних решток основних сільськогосподарських культур 

України. Для оцінки потенціалу збору основних сільськогосподарських культур та, 

відповідно, утворення пожнивних решток використано дані про врожайність окремих 

сільськогосподарських культур у відповідних областях України Державної служби 

статистики України за 2020 р. 

Практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що оцінено сумарний 

потенціал виробництва біометану з пожнивних решток, який складає близько 4,9 млрд м3 

СН4/рік, а також розподіл біометанового потенціалу по областям України. Оцінений 

сумарний потенціал виробництва біометану з пожнивних решток дозволяє покривати 

близько половини довоєнних потреб України в імпорті природного газу. 

В структурі загального потенціалу виробництва біометану в Україні, потенціал 

біометану з пожнивних решток складає 50,3% і є найбільшим серед розглянутих груп 

сировини. 

Основу потенціалу біометану з пожнивних решток на загальнонаціональному рівні 

складають солома пшениці, стебла кукурудзи та соняшнику - сумарно 79,3%, що 
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відповідає поточній структурі рослинництва в Україні. Серед пожнивних решток 

найбільша частка пов´язана з соломою пшениці (34,7%) та стебловою масою кукурудзи на 

зерно (34,7%). Стебла та кошики соняшника відповідають 10% потенціалу пожнивних 

решток. 

В роботі представлено карту розподілу біометанового потенціалу по областям 

України включно з групою «Пожнивні рештки». На регіональному рівні, частка потенціалу 

біометану з пожнивних решток до загального потенціалу складає в середньому 50,0%, 

коливаючись в діапазоні від 23,3% (Закарпаття) до 73,4% (Луганська область). Потенціал 

утворення біометану з пожнивних решток основних сільськогосподарських культур за 

регіонами України коливається від 8,8 до 391,9 млн м3CH4/рік. Найвищий сумарний 

потенціал утворення біометану з пожнивних решток основних сільськогосподарських 

культур оцінено в Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях, 

найнижчий – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. 

Таким чином, з огляду на масштаби утворення та поширеність, а також з 

врахуванням відповідності критеріям сталого розвитку виробництва енергії з 

відновлюваних джерел, в Україні може бути перспективним виробництво біогазу/метану з 

пожнивних решток основних сільськогосподарських культур. 

Рівень досліджень відповідає міжнародним стандартам високого рівня.  

Робота спрямована на поліпшення та збереження стану навколишнього 

середовища. 

Науковий керівник: акад. НАН України Ю.Ф. Снєжкін, відповідальні виконавці: 

чл.-кор. НАНУ В.М. Клименко,Г.Г. Гелетуха, Ю.Б. Матвєєв, П.П. Кучерук, Т.Т. Супрун. 

2.2.2. Тема 1.7.1.904«ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДІВ АЗОТУ ШЛЯХОМ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ДИМОВИХ 

ГАЗІВ В КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВКАХ КОМУНАЛЬНОЇ І ПРОМИСЛОВОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ»(прикладна) 

1. Проаналізовані теплогідравлічні характеристики пластинчатих, трубчастих та 

трубчасто-ребристих теплообмінних апаратів з покращеними теплогідравлічними 

характеристиками. Показано, що застосування заглиблень дозволяє суттєво 

теплогідравлічні характеристики теплообмінників. Розглянуті особливості течії та 

теплообміну  при обтіканні трубних пучків із заглибленнями та гвинтовими канавками на 

зовнішній поверхні труб. Застосування такої технології  призводить до суттєвого зниження 

гідравлічного опору внаслідок зміщення кута відриву вниз по потоку. Високий теплообмін 

у кормовій області циліндрів та взаємодія вихрових структур на бокових поверхнях 
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сусідніх циліндрів сприяють високому рівню середнього теплообміну на поверхні 

циліндрів зі спіральними канавками порівняно з пучком гладких циліндрів. Виходячи з 

високої теплогідравлічної ефективності трубних пучків із заглибинами та спіральними 

канавками, зроблено висновок про доцільність їх застосування в практиці розробки та 

створення сучасного теплообмінного устаткування. 

Науковий керівник: акад. НАН України А.А. Халатов, відповідальний виконавець: 

І.І. Борисов. 

2. Проведено аналіз ефективності застосування вдосконаленої технології 

рециркуляції димових газів з комплексними системами глибокої утилізації скидної 

теплоти. Досліджено для даних систем теплогідравлічні характеристики різних типів 

теплообмінних апаратів і особливостей методів нейтралізації конденсату з димових газів 

на основі ДІВЕ. 

Одержані результати роботи впроваджено у НВК «Струменево-нишова технологія», 

НТЦ «Флогістон», ПП «Артезія», ТОВ «Індастріл-Сервіс», а також у навчальний процес 

кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових 

технологій МОН України, кафедри фізики та математики Миколаївського Національного 

університету імені В.О Сухомлинського, кафедри теплоенергетик ННІ Енергетики, 

автоматики і енергозбереження НУБіП України, кафедри фізики та математики 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України. 

Результати роботи опубліковані у 1 монографії, у 8 статтях, що входять до 

наукометричної бази Copernicus та фахових видань і 1 публікації у збірнику наукових 

праць за матеріалами вітчизняних та закордонних конференцій. 

Науковий керівник: акад. НАН України А.А. Халатов, відповідальні виконавці: чл-

кор. НАНУ Н.М. Фіалко, Р.О. Навродська. 

3. Розроблено математичну модель гідродинамічних процесів в роторно-

пульсаційних апаратах циліндричного типу, що описує зміни в часі швидкості і тиску в 

в’язкої рідини при її квазістаціонарному ізотермічному перебігу через канали РПА. 

Модель призначена для оцінки величини перепадів тиску в каналах ротора (роторів) 

і статора (статорів) в процесі стаціонарної роботи апарата в залежності від його 

геометричних параметрів (діаметрів роторів і статорів, ширини зазору, кількості прохідних 

каналів, їх форми і розміру та ін.), а також від режимних параметрів (числа обертів ротора, 

величини тиску на вході і на виході апарата). 
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Модель вперше дозволяє прогнозувати витрати рідини через апарат при заданій 

геометрії апарату, режимних параметрів обробки і теплофізичних та реологічних 

властивостей оброблюваної суміші. 

4.Розроблена модифікована математична модель динаміки ансамблю парогазових 

бульбашок, що описує поведінку та взаємодію мікро- бульбашок за умов швидкої зміни 

зовнішнього тиску для вивчення кавітаційного механізму вилучення з рідини вільних газів, 

що містяться в ній у вигляді мікро- та нано-бульбашок. 

Науковий керівник: акад. НАН України А.А. Халатов, відповідальні виконавці: 

О.М.Ободович, Б.Я. Целень, Г.К. Іваницький. 

 

2.3. Цільова програма наукових досліджень НАН України «Ядерні та 

радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019 – 

2023 рр. (КПКВК 6541030) 

2.3.1. Договір № 22K-0201«ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ 

ТА ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ НА ІСНУЮЧИХ АТОМНИХ 

СТАНЦІЯХ УКРАЇНИ»(прикладна) 

Проаналізований екологічний вплив виробництва електроенергії на навколишнє 

середовище для різних джерел енергії на основі аналізу життєвого циклу енергоустановки 

заснованого на міжнародних стандартах.  Встановлено, що атомна енергетика відноситься 

до одних із чистих с точки зору впливу на навколишнє середовище джерелом електричної 

енергії і поміж усіх видів генерації здійснює майже в 80 разів менше викидів СО2, ніж 

вугільна генерація, у 4 рази менше, ніж сонячна, та у 2 рази менше за гідрогенерацію і 

складає 12 г СО2 екв./кВт·год виробленої електричної енергії. 

За результатами моніторингу роботи існуючих блоків атомних станцій в Україні за 

2018 – 2021 рр. розраховано середньорічний коефіцієнт використання встановленої 

потужності енергоблоків АЕС, який складає від 69,6% у 2018 р потім він знижається до 

62,7% у 2020 р. та збільшується до 71,2% у 2021 р., тобто величина вільної електричної 

енергії, що не використовується в Енергоринку України на існуючих блоках АЕС, сягає 

величини від 3983 МВт⋅год до 5156 МВт⋅год і може бути використана для виробництва 

екологічно-чистого водню за допомогою електролізних установок.  

Розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня. Враховуючі 

середньорічний коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС 

існуючих електролізних установок можна встановити у кількості від 3 – 4 одиниць, таким 
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чином забезпечити експортний потенціал екологічно-чистого водню на рівні від 444 тис т 

до 592 тис т на рік.  

Науковий керівник: акад. НАН України Ю.Ф. Снєжкін, відповідальний виконавець: 

М.М. Уланов. 

 

2.4 Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих 

вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами 

розвиту науки і техніки 2021-2022 рр. (КПКВК 6541230) 

2.4.1 Договір № 14/01-2022(3) «ТЕПЛООБМІН, ГІДРОДИНАМІКА ТА 

НЕСТІЙКІСТЬ ТЕПЛОНОСІЯ В ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ КЛІМАТИЗАЦІЇ 

БУДИНКУ 0-ЕНЕРГІЇ» (фундаментальна) 

Етап 2. Розроблення методики аналізу процесів теплообміну та гідродинаміки 

теплоносія в окремих контурах системи кліматизації, дослідження теплогідравлічних 

режимів руху теплоносія для оптимізації їх експлуатаційних режимів та неуможливлення 

виникнення явищ нестійкості потоку теплоносія в окремих гідравлічних контурах. 

Були розроблені алгоритми побудови періодичних розв’язків нелінійних 

динамічних систем з постійним та змінним запізнюючими аргументами, що були 

використані для здійснення керування термоакустичними коливаннями.Проаналізовані 

способи стабілізації автоколивань при сумісній дії механізмів запізнення від’ємного 

теплового опору. Абсолютне значення від’ємного теплового опору можна зменшити 

багатоступінчастим розподілом теплового навантаження по довжині каналу або в потоці 

середовища при конвективному теплопідводі, а зниження амплітуди автоколивань, що 

виникають через запізнення теплопідводу, можна здійснити зменшенням хвильового 

опору каналу.Розроблена науково-обґрунтована методика аналізу процесів теплообміну та 

гідродинаміки теплоносія в окремих контурах систем кліматизації сучасних 

енергоефективних будівель різних типів та призначення (в тому числі будівель пасивного 

типу, «0-енергії» та ін.) щодо оптимізації їх експлуатаційних режимів та унеможливлення 

виникнення явищ нестійкості потоку теплоносія в окремих гідравлічних 

контурах.Розглянуті способи стабілізації течії при сумісній дії механізмів часткового 

дроселювання і від’ємного теплового опору. 

Науковий керівник: В.В. Гоцуленко, відповідальні виконавці: О.М.Недбайло, 

С.М.Гончарук, О.М.Лисенко, І.К. Божко. 
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2.5 Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих 

вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами 

розвиту науки і техніки 2022-2023 рр. КПКВК 6541230 

2.5.1. Договір №14/01-2022(4) «ТЕПЛООБМІН ТА ГІДРОДИНАМІКА В 

ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПЛІВКОВОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ЛОПАТОК 

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ГАЗОВИХ ТУРБІН»(фундаментальна) 

Проведено аналіз світового досвіду по застосуванню плівкового охолодження 

високотемпературних газових турбін. Першою частиною дослідження було виконати 

комп’ютерне моделювання плівкового охолодження для таких схем, як траншея і трикутні 

заглиблення на пласкій поверхні, в умовах обертання поверхні; одно - двох- та 

трьохрядної подачі охолоджувача, криволінійності поверхні. Отримані дані по профілям 

швидкості та температури потоку, ефективності плівкового охолодження, турбулентній та 

вихровій структурі потоку. Проведено експериментальне дослідження М-циклу за новою 

схемою з пористими стінками у вологому каналі. 

Науковий керівник: Т.В. Доник, відповідальні виконавці:, О.С. Ступак., 

А.В. Гільчук 

 

2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2021-2022 

рр.(КПКВК 6541030). 

2.6.1. Договір № 52-07/03-2021 «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЗНЕВОДНЕННІ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ 

КОЛОЇДНИХ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ В ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕПЛОНАСОСНИХ СУШАРКАХ» (фундаментальна) 

Виконано чисельне моделювання тепломасопереносу в процесі сушіння 

термолабільних колоїдних капілярно-пористих матеріалів рослинного походження, 

отримані теоретичні криві кінетики сушіння, які задовільно узгоджуються з 

експериментальними кривими.  

В результаті теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що 

теплота випаровування води термолабільної колоїдно-капіляристої антиоксидантної 

суміші на 10 % менша, ніж вихідних компонентів сировини.  

За дериватографічними дослідженнями встановлено, що термічна стійкість 

сумішей термолабільних колоїдних капілярно-пористих матеріалів рослинного 

походження перевищує термічну стійкість окремих вхідних компонентів. 
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Розробка відповідає міжнародним стандартам високого рівня. Удосконалено 

інноваційну теплотехнологію отримання композитних функціональних порошків з 

термолабільних колоїдних капілярно-пористих матеріалів рослинного походження. 

Науковий керівник: К.С. Слободянюк, відповідальні виконавці: К.М. Самойленко, 

Ю.П. Новікова, Т.М. Вишнєвська. 

 

2.7.Цільова науково-технічна програма оборонних досліджень НАН України 

на 2020-2024 рр. (КПКВК 6541030) 

2.7.1. ІТТФ-2022/1 (прикладна) 

Науковий керівник: акад. НАН України Ю.Ф. Снєжкін 

2.7.2. ІТТФ-2022/2 (прикладна) 

Науковий керівник: акад. НАН України А.А. Халатов 

 

 

3. ВІДОМЧА ТЕМАТИКА 

 

3.1. Фундаментальні дослідження. (КПКВК 6541030). 

3.1.1. Тема 1.7.1.894 «РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ТЕПЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

БУДІВЛІ З ДОВКІЛЛЯМ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

1. З метою оцінки теплового стану підвального приміщення та його вплив на інші 

складові будівлі за допомогою CFD моделювання було проведено аналіз процесів тепло-

масопереносу у взаємнопов’язаній системі, що складається з: ґрунту, підвалу, першого 

поверху, повітря у підвалі та на першому поверсі та навколишнього середовища. Процеси 

теплообмінну у наведеній системі було розглянуто влітку (липень місяць) та взимку 

(грудень) для кліматичних умов міста Києва. Було отримано польові функції температури, 

теплових потоків, коефіцієнтів тепловіддачі та поля швидкостей повітря на першому 

поверсі та у підвалі з урахуванням того, що підвал повністю знаходиться під поверхнею 

землі, стіни підвалу на 0.5 та 1 м знаходяться над поверхнею ґрунту, створюючи, так 

званий, цокольний поверх. Показано, що розподіл температур по висоті підвалу та 

першого поверху майже рівномірний при умові стандартної теплоізоляції стін.  

Науковий керівник: чл.-кор. НАН УкраїниБ.І. Басок, відповідальні виконавці: Б.В. 

Давиденко, В.Г. Новіков. 
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2. Розроблена аналітична теорія змазки та турбулентної течії в мікроканалах з 

урахуванням проковзування. Теоретичні результати використані для моделювання 

процесів в сучасних підшипниках та теплообмінному обладнанні для мікропристроїв. 

Результати дослідження опубліковані в провідних світових виданнях:  

Physicsoffluids. - 2022. - 34, 032009. – 9 p. ImpactfactorofClarivateanalytics (WebofScience) - 

4.87, квартиль Q1 та ChineseJournalofPhysics. – 2022, - Volume 75. – P. 28 – 37. 

ImpactfactorofClarivateanalytics (WebofScience) - 3.91, квартиль Q2. 

3. На основі перетворень симетрії розвинута теорія теплообміну при вільній 

конвекції для реального газу. Розроблена теорія ударної хвилі в турбулентному потоці 

газу Ван дер Ваальса та з урахуванням дії нано часток.  Теоретичні результати 

використані при моделюванні процесів в системах охолодження, які працюють в умовах 

далеких від нормальних. 

Результати дослідження опубліковані в провідних світових виданнях: 

InternationalJournalofHeatandMassTransfer. – 2022. - Volume 195. – 123114. – 8 p. - 

ImpactfactorofClarivate analytics (WebofScience) - 5.46, , квартиль Q1 та  Physicsoffluids. -  – 

2022. - 34, 056101. – 6 p. ImpactfactorofClarivateanalytics (WebofScience) - 4.87, квартиль 

Q1. 

Науковий керівник: чл.-кор. НАН УкраїниБ.І. Басок, відповідальні виконавці: чл-

кор. НАНУ А.О.Авраменко, А.І.Тирінов, М.М.Ковецька, Н.П.Дмитренко, 

А.А.Москаленко, Ю.Ю.Ковецька  

3.1.2. Тема 1.7.1.895 «СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІМПУЛЬСНОГО ВПЛИВУ В 

ГІДРОДИНАМІЧНИХ І ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСАХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДИСПЕРГУВАННЯ ТА ГОМОГЕНІЗАЦІЇ». 

1.В рамках даної тематики в 2022 році було виконано аналітичні дослідження 

сучасного стану використання теплоенергетичних аспектів в технологічних процесах з 

використанням механізмів ДІВЕ. 

В рамках загального дослідження процесів деформацій та руйнування дисперсій в 

рідинних та газових середовищах під дією зовнішніх сил  проведено теоретичні 

дослідження механізму деформування крапель в газовому та рідинному середовищі та 

бульбашок в рідинному середовищі під дією короткочасного імпульсу тиску, зокрема в 

акустичних полях. 

На основі проведених досліджень створено математичну модель, що з єдиних 

позицій описує процеси: 

https://www.sciencedirect.com/journal/chinese-journal-of-physics
https://www.sciencedirect.com/journal/chinese-journal-of-physics/vol/75/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-heat-and-mass-transfer/vol/195/suppl/C
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- подрібнення краплин в рідинному середовищі, наприклад в процесах створення 

емульсії типів «олива-вода» та «вода-олива» з урахуванням теплофізичних та реологічних 

властивостей компонентів в широкому інтервалі розміру дисперсій та температури 

ведення процесу; 

- подрібнення краплин рідини в процесах її розпилювання, або в процесах 

розпилювального сушіння краплин неорганічних та органічних розчинів; 

- подрібнення газових бульбашок в рідині в процесах, пов’язаних з насиченням 

рідини газом, наприклад при аерації, сатурації, ферментації тощо. 

- подрібнення дисперсій під дією ударної хвилі. 

2. В рамках продовження дослідження за напрямком математичного моделювання 

нагрівання та плавлення твердих вуглеводнів та полімерів, дослідженні екструзійних 

процесів вперше створено уніфіковану математичну модель, що в рамках загальної 

системи рівнянь описує течію розплавів твердих вуглеводнів та розплавів полімерів в 

каналах шнеково-дискових екструдерів на стадії плавлення та гомогенізації. 

Модель описує течію з єдиних позицій, описує рух високов’язких розплавів  з 

властивостями неньютонівської рідини, а також в’язко-пружної рідини через прямі 

кільцеві канали, конусні кільцеві канали та через міждискових зазори в широкому 

інтервалі зміни кутових швидкостей обертання шнека, ширини зазорів та інших 

геометричних та конструктивних параметрів. 

Науковий керівник - акад. НАН України А.А. Долінський, відповідальні виконавці: 

О.М. Ободович, Б.Я. Целень, Г.К. Іваницький. 

3. Вивчені та систематизовані новітні літературні дані з інтенсифікації процесів 

тепломасопереносу шляхом гідродинамічної і тепломасообмінної обробки рідких 

гетерогенних систем.  

Проаналізовано літературні дані по розпилювальному сушінню термолабільних 

матеріалів в замкнутому циркуляційному контурі із застосуванням теплових насосів та по 

розробці енергозберегіючих технологічних схем теплової обробки і сушіння 

термолабільних матеріалів з використанням теплонасосних циклів. 

Виконано пошук та узагальнення літературних даних з дослідження 

гідромеханічного та тепломасообміного впливу на вуглеводневі суміші з метою зміни їх 

реологічних властивостей. Здійснено аналіз сучасного обладнання для такої обробки 

вуглеводнів у фармацевтичній та харчовій галузях промисловості.  

Вивчено стан проблеми комплексного очищення і знезараження повітря від 

широкого класу забруднювачів повітря в системах вентиляції будівель. Проведена 
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оптимізація технологічної схеми обробки повітря з метою підвищення ефективності 

плазмохімічного знезараження повітря в системах припливно-витяжної вентиляції і 

кондиціонування. 

Розроблено технологічну схему та створено модулі установки плазмохімічного 

знезараження повітря з комбінованим каталітично-термічним розкладанням 

надлишкового озону та теплопомповою рекуперацією тепла. Відпрацьовано технологію 

отримання гранульованого цементовмісного оксидного адсорбента-каталізатора для 

деструкції надлишкового озону, проведено аналіз результатів РЕМ досліджень морфології 

поверхні гранул адсорбента-каталізатора.  

Визначено основні методи лабораторної діагностики мікрофлори повітря у 

системах проточної вентиляції. Проведено обробку і аналіз експериментальних даних з 

залежності генерації і деструкції озону від напруги, що подається на генератор озону, та 

від температури. Визначено ефективність комбінованого каталітично-термічного методу 

розкладання озону і проведена оцінка його енергоефективності. Отримано, що 

використання каталітично-термічної системи розкладання озону забезпечує зменшення 

концентрації озону у потоці повітря на 75-80 %, що показує перспективність застосування 

такої технології знезараження повітря у будинках із централізованою припливно-

витяжною системою вентиляції.  

Виконано аналітичні дослідження існуючих методів і порівняння фотохімічного, 

термічного та каталітичного розкладання надлишкового озону. 

Визначено основні методи лабораторної діагностики мікрофлори повітря у 

системах проточної вентиляції. 

Науковий керівник - акад. НАН України А.А. Долінський, відповідальні виконавці: 

Д.М. Чалаєв, Т.Л. Грабова, О.О. Переяславцева, О.Є. Степанова, Д.В. Посунько, Р.Є. 

Базєєв.  

4. Проведено теоретичні дослідження шляхом моделювання живильних середовищ 

після вирощування різних культур з метою визначення особливостей перебігу процесів 

життєдіяльності біологічної складової в живильних середовищах гідропонного типу та 

зміни фізико-хімічних параметрів шляхом верифікування теплофізичних параметрів. 

Науковий керівник - акад. НАН України А.А. Долінський, відповідальний 

виконавець: І.О. Дубовкіна. 

5.Проведені дослідження особливостей процесу зневоднення сировини з високим 

вмістом біологічно активних речовин для створення енероефективних технологій 

виробництва нових продуктів оздоровчого харчування тривалого терміну зберігання в 
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сухій порошковій формі для людей з підвищеними енергетичними потребами, в т.ч. 

військових. Це дозволить забезпечити енергозберігаючі заходи, покращити умови 

тепломасообміну, зменшити тривалість сушіння на 15-25%, зберегти високий вміст 

біологічно активних речовин, збільшити вихід та якість отриманих порошків. 

Науковий керівник - акад. НАН України А.А. Долінський,відповідальні виконавці: 

Л.Ю. Авдєєва, К.Д. Малецька, А.А. Макаренко, Т.Я. Турчина. 

3.1.3. Тема 1.7.1.896 «РОЗВИТОК МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕКОЛОГОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ГАЗОТУРБОБУДУВАННІ ТА 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ».  

1.Проведено аналіз теплогідравлічної ефективності вихрового плівкового 

охолодження лопаток газових турбін в умовах обертання. Виконане комп’ютерне 

моделювання плівкового охолодження на опуклій та увігнутій поверхнях при подачі 

охолоджувача в заглиблення різної конфігурації. Визначенні закономірності поверхнево-

вихорового плівкового охолодження, досліджено вплив опуклої та увігнутої кривизни на 

локальну та середню ефективність плівкового охолодження в умовах обертання. 

Визначена та проаналізована  вихрова структура потоку, проведений порівняльний аналіз 

отриманих результатів для увігнутої та опуклої поверхонь. 

За допомогою низки розроблених моделей вперше виконано цикл робіт з 

прогнозування термогазодинамічного і радіаційного станів Нового Безпечного 

Конфайнменту (НБК) Чорнобильскої АЕС при розповсюдженні радіоактивного пилу в 

середині НБК і значних викидів пилу в оточуюче середовище при сценаріях обвалення 

конструкції Об’єкту Укриття і пожежі покрівлі даху машзала. Важливим результатом 

роботи є вибір компенсаційних заходів по захисту персоналу і навколишнього 

середовища. 

Науковий керівник: акад. НАН України А.А. Халатов, відповідальні виконавці: П.Г. 

Круковський, Т.В.Доник. 

2. Дослідженно основні показники теплового захисту газовідвідних трактів 

теплоутилізаційних систем з нагріванням води різного призначення. Розроблено підходи 

до комп’ютерного моделювання робочих процесів газових пальників підвищеної 

ефективності при параметричних дослідженнях. 

Проведено аналіз особливостей застосування  теплових методів запобігання 

конденсатоутворенню в  газовідвідних трактах теплоутилізаційних установок з 

нагріванням та зволоженням дуттьового повітря. Досліджено закономірності впливу на 
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тепловий стан зони горіння та вигоряння палива конструктивних параметрів 

пропонованих газових пальників. 

Проведено дослідження ефективності комбінованих систем відвернення 

конденсатоутворення в  газовідвідних трактах теплоутилізаційних систем з нагріванням 

різних теплоносіїв. Проаналізовано  ефект впливу на характеристики робочого процесу 

пропонованих газових пальників їх режимних параметрів. 

Розроблені рекомендації щодо застосування систем антикорозійного захисту 

газовідвідних трактів для теплоутилізаційних систем з нагріванням різних теплоносіїв.  

Досліджено залежності теплового стану зони горіння та вигоряння палива від 

конструктивних характеристик системи паливоподачі при варіюванні режимних 

параметрів пропонованих газових пальників. 

Одержані результатироботи впроваджено на підприємствах ТОВ «Патріот 

Технолоджіс»,ТОВ «Техпромсервіс ЛТД», ПП «Артезія», ТОВ Альфа Центр, а також у 

навчальний процес кафедри фізики та математики Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України. 

Результати роботи опубліковані у 6 розділах монографій, 8 посібниках, 11 статтях, 

що входять до наукометричних баз Scopus і WebofScience, 29 статтях, що входять  в 

наукометричну базу Copernicus та фахові видання, і 30 публікаціях у збірниках наукових 

праць за матеріалами вітчизняних та закордонних конференцій.Подано 1 заявку на 

винахід.  

Дослідження відповідають міжнародним стандартам високого рівня. 

Робота спрямована на підвищення енергетичної ефективності об’єктів 

теплоенергетики та поліпшення і збереження стану навколишнього середовища. 

Науковий керівник: акад. НАН України А.А. Халатов, відповідальні виконавці: чл.-

кор. НАНУН.М. Фіалко, Н.О. Меранова, Ю.В. Шеренковський, Р.О. Навродська, С.О. 

Альошко. 

3. Етап:Розроблення уточненого методу та структури засобу вимірювання 

теплопровідності рідких теплоносіїв. 

Мета роботи - розроблення методу та структури засобу вимірювання 

теплопровідності рідких теплоносіїв. 

У 2022р. проаналізовано методи вимірювання теплопровідності рідких речовин, а 

також речовин, які змінюють фазовий стан; обґрунтовано метод та структуру засобу 

вимірювання теплопровідності  рідких теплоносіїв. 
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Методи досліджень базуються на теорії та практиці теплофізичних вимірювань, 

інформаційно-вимірювальних систем, методах розрахунку конвективного та 

кондуктивного теплообміну. 

Результати досліджень: На підставі аналізу технічної літератури встановлено, що 

основними проблемами побудови прецизійних засобів вимірювання теплопровідності 

рідин є створення умов відсутності конвективних потоків рідини, в тому числі і 

локальних; забезпечення роботи засобів вимірювання в широкому температурному 

діапазоні при об’ємному розширенні зразків та за температури, яка перевищує 

температуру кипіння при нормальному тиску. Також проблемним є метрологічне 

забезпечення засобів вимірювання теплопровідності рідин, оскільки відсутній набір 

рідких стандартних мір теплопровідності.  

Для вирішення згаданих проблем запропоновано у вимірювальній комірці приладу, 

який працює за методом плаского шару з двома тепломірами, розмістити горизонтальне 

оребрення на боковій стінці поза центральною зоною, передбачити резервуар для рідини, 

яка розширюється при нагріванні, та забезпечити підвищення тиску рідини у комірці. Це 

дозволяє позбутися впливу конвективного теплообміну вздовж бокової стінки комірки, 

розширити температурний діапазон вимірювань за рахунок підвищення температури 

кипіння, а також проводити дослідження як рідких, так і твердих матеріалів, що 

забезпечує можливість калібрування приладу за твердими еталонними зразками 

теплопровідності. 

Наукова значимість полягає в розвитку теоретичних засад побудови засобів 

вимірювання теплопровідності рідких теплоносіїв та речовин, які змінюють фазовий стан, 

зокрема рекомендовані структура вимірювальної комірки та метод її розрахунку. 

Практична значимість полягає у можливості створення приладу для дослідження 

теплопровідності різноманітних рідких теплоносіїв в широкому температурному 

діапазоні. 

Прогноз стосовно використання результатів роботи. Результати роботи можуть 

бути використанні проєктними, виробничими та енергетичними організаціями при 

створенні і експлуатації енергетичного обладнання, в якому застосовані рідкі теплоносії. 

Рівень досліджень – на рівні кращих світових зразків робочих засобів 

вимірювання.  

За темою роботи опубліковано: 1 розділ у монографії (Scopus); 1 монографія, 2 

розділи у монографіях (Index Copernicus), 3 статті у інших зарубіжних виданнях (Index 

Copernicus), 3 тези. 
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Науковий керівник роботи: акад. НАН України А.А. Халатов, відповідальний 

виконавець: Л.Й. Воробйов. 

3.1.4. Тема 1.7.1.897 «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ ПРИ 

ЗНЕВОДНЕНІ КОЛОЇДНИХ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ТА 

РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО СУШИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» 

Досліджено вплив короткочасного інфрачервоного випромінювання на початку 

процесу конвективного сушіння на загальну тривалість зневоднення необроблених ягід 

лохини. Встановлено, що він інтенсифікує процес на 15-20 % відносно конвективного 

зневоднення гігротермічно оброблених ягід лохини при температурі теплоносія 60 ℃. 

Отримана формула для визначення тривалості сушіння та показник відновлюваності 

висушеного матеріалу становить 60 %.  

В калориметрі випаровування (ДМКВ-01) при безперервному зневодненні 

досліджено зміни питомої теплоти випаровування води з розчинів фруктози в 

ізотермічному режимі за 40, 60 та 80 °С. Виявлено вплив ступеня гідратації фруктози на 

питому теплоту випаровування. Показано, що незважаючи на зменшення ступеня 

гідратації фруктози при збільшенні концентрації розчинів, виміряна питома теплота 

випаровування води зростає і досягає перевищення значень теплоти випаровування з 

вільної поверхні чистої об’ємної води на 6–7%. Отримані експериментальні залежності 

питомої теплоти випаровування води з розчинів фруктози та сахарози від концентрації 

порушують необхідність урахування їх в теплових розрахунках процесів сушіння 

цукромісної сировини та відповідного обладнання. 

Результати експериментального дослідження питомої теплоти випаровування води 

з розчинів фруктози відповідають міжнародним вимогам до такого роду вимірювань і 

є, свого роду, унікальними та отримані вперше в світовій експериментальній практиці.        

В дериватографі «Q-1000» досліджено 17 видів ягідних культур. За допомогою 

термогравіметрії та диференціально-термічного аналізу визначено температурні інтервали 

та швидкість зневоднення, вологість, тепловий ефект видалення та температуру початку 

деструкції. Отримані дані дозволяють обрати режимні параметри сушіння, що забезпечать 

високу якість продукту, поживну цінність та збереження біологічно активних речовин. 

Встановлено, що найнижчу температуру початку деструкції має жимолость, а найвищу – 

порічка червона. Найбільші питомі витрати теплоти спостерігаються при зневодненні 

аличі та персику, а найнижчі при зневодненні абрикоса, що може бути пов’язано з різним 

співвідношенням вільної та зв’язаної води у тканинах плодів.  
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Вперше проведено дослідження з визначення термічної стійкості найбільш 

вживаних в Україні ягідних культур та оцінено їх теплоту зневоднення, що є необхідним в 

оптимізації процесів сушіння.  

Дослідження відповідають міжнародним стандартам високого 

рівня,гарантують високий ступінь збереження природних складових сировини та 

сприяють інтенсифікації тепломасообмінних процесів і скороченню теплових витрат до 

15…25 %  

Науковий керівник: акад. НАН України Ю.Ф. Снєжкін, відповідальні 

виконавці:Ж.О.Петрова, В.А.Михайлик, Т.В.Корінчевська, К.С.Слободянюк, О.П.Граков, 

В.М.Вишнєвський, Т.А Вишнєвська. 

 

3.2. Прикладні науковіі науково-технічнірозробки. (КПКВК 6541030). 

3.2.1. Тема 1.7.1.898 «РОЗРОБЛЕННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

СИСТЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДИНКІВ» 

1. Проведені комплексні експериментальні дослідження та порівняння їх даних із 

результатами розрахунків за розробленою числовою моделлю складних процесів 

теплообміну надало можливість провести аналіз теплотехнічних параметрів повітряно-

грунтових теплообмінників із різним діаметром трубопроводу.  

За допомогою розробленої числової моделі експлуатації повітряно-ґрунтового 

теплообмінника був виконаний розрахунок теплотехнічних параметрів теплообмінника за 

умови використання трубопроводів із різним типовим зовнішнім діаметром – 110, 160 та 

200 мм. В якості вихідних даних задавались значення температури повітря на вході до 

теплообмінника та швидкості повітря на виході. Останнє значення взяте з 

експериментальних даних та склало 5,5 м/с. 

Зіставлення результатів розрахунку з експериментальними даними показало, що 

запропонована числова модель адекватно описує процеси аеродинаміки та теплообміну в 

повітряно-ґрунтовому теплообміннику. 

Таким чином, для експлуатації рекуперативної вентиляції взимку та 

кондиціонування повітря влітку, при даній протяжності повітряно-ґрунтового 

теплообмінника, відповідних теплофізичних властивостях ґрунту та витраті повітря, 

оптимальним є використання пластикових труб із зовнішнім діаметром 160 мм. 

Введенопоняттякритичноїдовжини ґрунтового теплообмінника. 

Цедовжинатеплообмінника,щозабезпечуємаксимальнезначенняефективноїтепловоїпотужн

остіприпевномудіаметрітеплообмінника,причому перевищення критичної 
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довжинитеплообмінника призводить 

дозменшенняефективноїтепловоїпотужностівнаслідокзбільшення електричної потужності, 

що необхіднанапрокачуванняповітрячерезтеплообмінник. 

Науковий керівник: чл.-кор. НАН УкраїниБ.І. Басок, відповідальні виконавці:О.М. 

Недбайло, М.П. Новіцька, М.В. Ткаченко. 

2. Проведено техніко-економічні розрахунки та досліджено процес теплообміну 

що відбувається в опалювально-варильної печі, на основі яких розроблено комплект 

конструкторської документації на модернізований варіант опалювально-варильної печі зі 

зниженими металоємністю і трудоємністю виготовлення. За розробленою 

конструкторською документацією створено до 10 зразків ОВП українськими 

виробниками ПП «ЗЕВС», ТОВ «Ротор-Суми», ПАО «Агромаш» та Броварським заводом 

комунального обладнання. Виготовлені зразки ОВП було передано у військові частини 

ЗСУ, де вони пройшли успішну апробацію і використовуються на даний час. 

Науковий керівник: чл.-кор. НАН України Б.І. Басок, відповідальні виконавці: В.Г. 

Демченко, А.В. Коник, В.Ю. Фалько, Н.Д. Погорелова, Л.А. Макаренко, А.С. Трубачев  

3.2.2. Тема 1.7.1.899 «РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСАД 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ 

ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ ЦИХ СИСТЕМ» 

1.Розглянуто базові  вимоги щодо переходу систем централізованого 

теплопостачання (СЦТ) України на принципи низьковуглецевої енергетики. 

Оцінено особливості існуючої СЦТ України та  розроблено рекомендації щодо її 

адаптації до вимог енергетичного переходу.  

Розроблено рекомендації щодо можливостей інтеграції теплових та електричних 

мереж, кінцевих споживачів енергії та їх множин, інших складових СЦТ у взаємопов'язані 

інтелектуальні енергетичні системи різних рангів. 

Одержані результатироботи впроваджено у НТЦ «Флогістон», НВК «Струменево-

нишова технологія», та навчальний процес кафедри теплоенергетик ННІ Енергетики, 

автоматики і енергозбереження НУБіП України, кафедри теплогазопостачання і 

вентиляції Національного університету «Львівська політехніка», кафедри 

теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій 

МОН України, кафедри фізики та математики Миколаївського Національного 

університету імені В.О Сухомлинського. 

Результати роботи опубліковані у 3 монографіях та 1 розділі монографії, у 2 

посібниках, у 2 статтях, що входять до наукометричних баз Scopus і WebofScience,  в 13 
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статтях, що входять до наукометричної базиCopernicus та фахових видань, та 4 статті у 

збірниках наукових праць і 1 тези доповідей в публікаціях у збірнику наукових праць за 

матеріалами конференції. 

Дослідження відповідають міжнародним стандартам високого рівня. 

Робота спрямована на розвиток систем централізованого теплопостачання 

України. 

Науковий керівник: чл.-кор. НАН України Н.М. Фіалко, відповідальний 

виконавець:Ю.В. Шеренковський 

2.В контексті вимог сучасного енергетичного пакету України з одного боку та 

вимоги до кліматичної нейтральності як цільового показника «Зеленої угоди ЄС» з іншого 

боку розглянуто особливості, структуру і основні складові існуючої в Україні СЦТ 

(теплогенеруючого обладнання; теплові мережі; теплові пункти; багатоквартирні будинки 

як основи об’єктної бази СЦТ) та їх відповідності вимогам  енергетичному пакету ЄС  «Fit 

for 55». Проаналізованоосновні науково-технічні засади  модернізації СЦТ України як 

країни-асоційованого члена ЄС щодо їх відповідності вимогам  енергетичному пакету   

ЄС  «Fit for 55». Розглянуто особливості, структуру і основні складові перспективної СЦТ 

Україні (будинки з нульовим енергоспоживанням викопних палив, множини 

енергогенеруючих установок централізованої та децентралізованої генерації на базі ВДЕ; 

багаторівневі центри смарт-диспетчеризації; системи накопичування енергії; відповідна 

інформаційно-комутаційна та силова інфраструктури тощо). Розроблені і запропоновані 

основні положення щодо розвитку вітчизняних СЦТ, зокремащодо засобів і напрямів 

інтеграції теплових та електричних мереж, систем накопичування енергії, кінцевих 

споживачів енергії та їх множин у взаємопов’язані інтелектуальні енергетичні системи 

різних рангів. 

Науковий керівник: чл.-кор. НАН України Н.М. Фіалко, відповідальні виконавці: 

акад. НАН України А.А. Халатов, М.П. Тимченко 

3.2.3. Тема1.7.1.900 «ГОРІННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА У ВИХРОВОМУ 

ПОТОЦІ У РЕЖИМІ САМОЗАЙМАННЯ, РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ 

ПАЛИВА ТА СТВОРЕННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА ПАЛЬНИКОВОГО ПРИСТРОЮ» 

Виконано розробка та дослідження робочого процесу пальникового пристрою для 

спалювання дрібнодисперсного альтернативного палива в режимі самозаймання. На 

підставі дослідження дрібнофракційного твердого палива в вихровому потоці в режимі 

самозаймання. Розробка, певною мірою, відповідає національним стандартам 
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високого рівня. Розроблений двостадійний процес спалювання палива та створений 

дослідний зразок вихрового пальникового пристрою. 

Проведені випробування дослідного зразка показали можливість його роботи на 

інших паливах. Це дало можливість виготовити та впровадити пальниковий пристрій 2 

МВт для спалювання піракорбону.  

Науковий керівник: В.М. Чмель, відповідальний виконавець: І.П. Новікова. 

3.2.4. Тема1.7.1.901«ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА 

ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ АГРАРНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ 

СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ». 

1.В результаті виконання робіт по розділу «ТЕО виробництва теплової енергії з 

біомаси аграрного походження для систем теплопостачання України» було 

проаналізовано поточний стан використання енергії з біомаси аграрного походження та 

співвідношення цін на природний газ та агробіомасу. Спочатку були розглянуті загальні 

питання щодо реалізації проєкту впровадження котельні на агробіомасі, а потім наведено 

дуже докладний приклад ТЕО реконструкції газових котелень централізованого 

теплопостачання підприємства “НіжинТеплоМережі» в м. Ніжин для використання 

біомаси аграрного походження. Було прораховано декілька варіантів переоснащення двох 

котелень. Для кожного з варіантів визначені економічна ефективність проекту (NPV, IRR, 

DPB, PI), аналіз чутливості та SWOT-аналіз. Зокрема, з огляду на кращі фінансові 

показники, варіант, що передбачає встановлення котла Ретра-2000-4М, був 

рекомендований для впровадження як основний. 

2.В результаті виконання робіт по розділу «ТЕО виробництва та використання 

біогазу та біометану з аграрної біомаси» було Розроблено техніко-економічне 

обгрунтування проекту виробництва біогазу та біометану з пожнивних решток кукурудзи 

та пшениці, та гною великої рогатої худоби, потужністю 10 млн м3 біометану на рік. 

Проаналізовано основні технічні, технологічні, екологічні та агротехнічні аспекти 

проєкту. Оцінено основні фінансові показники діяльності проєкту – CAPEX, OPEX, 

внутрішня норма прибутковості, чиста приведена вартість, дисконтований термін 

окупності. Проаналізовано чутливість показника внутрішньої норми 

прибутковостіпроєкту за основними параметрами впливу. 

Науковий керівник – чл.-кор. НАН України В.М. Клименко; відповідальні 

виконавці: Г.Г. Гелетуха, Т.А.  Желєзна ., Ю.Б Матвєєв, В.Г. Крамар , А.І. Баштовий, С.В. 

Драгнєв, П.П.Кучерук, В.І. Зубенко, О.І. Гайдай, Т.Т. Супрун; виконавці: О.В. Епік , 

О.В. Трибой , В.О. Антоненко, С.В. Радченко  
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3. Розроблено технічне завдання на створення котла зі зниженим утворенням 

оксидів азоту. 

4.Розроблено технічне завдання на створення системи очищення продуктів 

спалювання органічних твердих палив. 

Науковий керівник – чл.-кор. НАН України В.М. Клименко; відповідальний 

виконавець: О.І. Сігал. 

 

 

4. ПОШУКОВА  ТЕМАТИКА 

У 2022 р. роботи за пошуковою тематикою не проводилися. 



 
ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконувались установою* 

 
ФОРМА ІІ 

Вид тематики наукових досліджень 

Кількість наукових і науково-технічних робіт, що 
виконувались у звітному році Обсяг фінансування, 

тис. грн. Всього в т.ч. завершених у 
звітному році 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Державна тематика 0 0 0 0 0 0 
1.1. Тематика, яка виконувалась за державним замовленням на 
науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки (прикладні дослідження). 

х 0 х 0 х 0 

1.2. Проекти Національного фонду досліджень України:  х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 
прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

1.3. Гранти Президента України (для підтримки наукових 
досліджень молодих учених; для докторів наук; для обдарованої 
молоді): 

х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 
прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 
10 х 6 х 10057,300 х 

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм 
фундаментальних досліджень НАН України** 0 х 0 х 0 х 

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм 
прикладних досліджень НАН України *** 5 х 2 х 4946,000 х 

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках конкурсу за напрямом 
«Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і 
науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної 

2 х 2 х 4031,300 х 
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програми 6541230: 

фундаментальні дослідження; 1 х 1 х 2399,881 х 

прикладні дослідження. 1 х 1 х 1631,419 х 
2.4. Тематика, що виконувалась в рамках 

спільних конкурсів з: 0 х 0 х 0 х 

НАН Білорусі (фундаментальні дослідження); 0 х 0 х 0 х 
Національним центром наукових досліджень Франції 
(CNRS) (фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

Інші спільні проекти за конкурсами та програмами 
(EISCAT тощо): 0 х 0 х 0 х 

фундаментальні дослідження; 0 х 0 х 0 х 
прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.5. Наукові, науково-технічні, проекти  та розробки **** 
(прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

2.6. Науково-дослідні роботи молодих учених 
НАН України (фундаментальні дослідження). 1 х 1 х 130,000 х 

2.7. Наукові гранти дослідницьких лабораторій (груп): 2 х 1 х 950,000 х 

фундаментальні дослідження; 2 х 1 х 950,000 х 

прикладні дослідження. 0 х 0 х 0 х 

2.8. Інфраструктурні програми ***** 
(прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

3.Відомча тематика 8 0 4 0 42957,796 0 
3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових 
програм відділень НАН України 

(фундаментальні дослідження). 
0 х 0 х 0 х 

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 . 4 х 0 х 36101,746 х 
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3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 . 
 

4 х 4 х 6856,050 х 

4. Пошукова тематика 0 х 0 х 0 х 
4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 
6541030 (фундаментальні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 
6541030 (прикладні дослідження). 0 х 0 х 0 х 

5. Договірна тематика х 16 х 11 х 1884,640 
5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів 
із вітчизняними та іноземними замовниками 

 (фундаментальні дослідження). 
х 1 х 0 х 251,520 

5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів 
із вітчизняними та іноземними замовниками 

 (прикладні дослідження). 
х 15 х 11 х 1633,120 

5.3. Тематика, що виконувалась за рахунок грантів міжнародних 
та закордонних організацій: х 0 х 0 х 0 

фундаментальні дослідження; х 0 х 0 х 0 
прикладні дослідження. х 0 х 0 х 0 

Загалом 18 16 10 11 53015,096 1884,640 
 

*  – при відсутності робіт за тією чи іншою тематикою у відповідній комірці ставиться «0»; комірки, що містять «х»,  не заповнюються 
** - цільові програми фундаментальних досліджень НАН України 
*** - цільові програми прикладних досліджень НАН України 
**** - наукові, науково-технічні, науково-дослідні проекти 
***** – інфраструктурні програми 

 



 
ІІІ-1. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх 
організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)*  

 
Кількість госпдоговорів та контрактів, 

що виконувались установами НАН 
України 

(без включення грантів), од. 

Обсяги  фінансування, 
тис.грн. 

(без включення 
грантів) 

Частка в 
загальном
у обсязі 
фінансу-

вання, 
% 

Кількість 
впровадже-

них 
розробок, 

од. Разом У т.ч. на замовлення 
організацій 

Разом у т.ч. 
контрактів з 
іноземними 

замовниками 
м. 
Києва 

Укра-
їни** 

Зарубіжжя 

16 9 6 1 1884,640 251,520 3,433 2 

 
Детальна інформація про зовнішньоекономічну діяльність установи наводиться у 

розділі Х. 
________ 
* - дані відповідають інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України. 
** - без урахування м. Києва 
 

 
ІІІ-2. Науково-експертна діяльність в інтересах та на замовлення органів  

державної влади 
 

Співробітники Інституту в 2022 році брали активну участь в підготовці проєктів 

законів та інших нормативно-правових актів і програмних документів, зокрема:  

1. Експертний висновок щодо порядку використання розрахункових кодів ПЗ R-
CRISISv20 для обґрунтування безпеки ядерних енергетичних установок, які 
експлуатуються ДП НАЕК «Енергоатом». На замовлення ДП НАЕК «Енергоатом» 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, лист № 257-07/01-9 від 
29.11.2022 р. 

2. Експертний висновок щодо порядку використання розрахункових кодів ПЗ 
MELCOR 2.2для обґрунтування безпеки ядерних енергетичних установок, які 
експлуатуються ДП НАЕК «Енергоатом». На замовлення ДП НАЕК «Енергоатом» 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, лист № 2668/41-23від 
30.011.2022 р. 

3. Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і 
агрохімікатами» (законопроєкт№4558 від 30.12.2020 р. станом на 06.12.2022 р. направлено 
на підпис Президенту України). Закон передбачає введення поняття «дігестат біогазових 
установок» і скасування законодавчої вимоги державної реєстрації дігестату, що 
утворюється в біогазових установках, який використовується як органічне добриво чи 
покращувач ґрунту.  

4. Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 р. № 823 «Про 
затвердження Порядку функціонування реєстру біометану», що визначає вимоги щодо 
функціонування реєстру біометану, зокрема, порядок внесення відомостей до реєстру, 
видачі гарантій походження біометану та інші. Проєкт розроблено спільно з Державним 
агентством з енергоефективності та енергозбереження України. 
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5. Проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту 
етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення» №7233 від 
30.03.2022. Проєкт Закону передбачає запровадження в Україні критеріїв сталості для 
рідкого біопалива та біогазу для транспорту, а також порядок підтвердження їх 
дотримання.  

6. Проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
альтернативні види палива» щодо розвитку торгівлі твердими біологічними видами 
палива». Проєкт Закону розроблено спільно з Державним агентством з 
енергоефективності та енергозбереження України, протягом 2022 року здійснювалося 
його погодження із відповідальними центральними органами виконавчої влади. Проєкт 
Закону передбачає запровадження електронної системи торгівлі твердим біопаливом в 
Україні, в межах якої визначатимуться правила торгівлі, вимоги до якості твердого 
біопалива, встановлення зобов’язань щодо торгівлі твердим біопаливом та інші вимоги до 
торгівлі твердим біопаливом.  

7. Проєкту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими 
здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива». Проєкт Закону передбачає 
звільнення від сплати податку за викиди двоокису вуглецю суб’єктів, що спалюють 
біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення. Проєкт Закону розроблено спільно з 
Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, протягом 2022 
року здійснювалося його погодження із відповідальними центральними органами 
виконавчої влади. 
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ІV. Використання результатів досліджень у галузях економіки 
 

ФОРМА ІV-1 
ІV. Дані про створену та впроваджену наукову і науково-технічну продукцію* 

 
одиниць 

Класифікація наукової (науково-технічної) 
продукції 

Створено продукції Впроваджено продукції 
Фундаментальні 

дослідження  Прикладні дослідження  Фундаментальні 
дослідження  Прикладні дослідження  

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

За бюджетною програмою 654 1030 
1. Види виробів (прилади і системи, 
пристрої, агрегати, установки та їх 
компоненти; лабораторні макети і дослідні 
зразки; хімічні речовини, препарати, 
біологічно активні речовини; програмні 
продукти) 

7 — 1 1 5 — — 1 

1.1. з них техніки 5 — 1 1 4 — — 1 
2. Технології 1 — — — 1 — — — 
3. Матеріали — — — — — — — — 
4. Сорти рослин та породи тварин — — — — — — — — 
5. Методи, теорії (в тому числі і наукові 
концепції) — — — — — — — — 

6. Інше: 27 — 37 — 3 — 18 — 
6.1. Заключні чи проміжні звіти 1 — 5 — — — — — 
6.2. Монографії (або їх глави) 4 — 5 — 1 — — — 
6.3. Підручники, посібники, довідники, 
словники — — 1 — — — — — 

6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, 
технологічні рекомендації, методики, 
технологічні інструкції 

2 — 20 — 2 — 18 — 

6.5. Проекти законодавчих та нормативних — — 5 — — — — — 
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актів (закон, концепція, стратегія, стандарт 
тощо) 
6.6. Математичні моделі 1 — — — — — — — 
6.7. Технічна документація, технічні 
умови, стандарт, регламент, тощо 1 — — — — — — — 

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та записки 10 — 1 — — — — — 
6.9.Експертні (науково-експертні) 
висновки 8 — — — — — — — 

6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, 
культури клітин; дослідні та 
експериментальні зразки біологічного 
походження, колекції 

— — — — — — — — 

 
За бюджетною програмою 654 1230 

 
1. Види виробів (прилади і системи, 
пристрої, агрегати, установки та їх 
компоненти; лабораторні макети і дослідні 
зразки; хімічні речовини, препарати, 
біологічно активні речовини; програмні 
продукти) 

1 — — — — — — — 

1.1. з них техніки — — — — — — — — 
2. Технології 1 — 5 — — — 5 — 
3. Матеріали — — — — — — — — 
4. Сорти рослин та породи тварин — — — — — — — — 
5. Методи, теорії (в тому числі і наукові 
концепції) 1 — — — 1 — — — 

6. Інше: 6 — 4 — 1 — 4 — 
6.1. Заключні чи проміжні звіти 2 — — — — — — — 
6.2. Монографії (або їх глави) — — — — — — — — 
6.3. Підручники, посібники, довідники, 
словники — — — — — — — — 

6.4. Рекомендації, методичні рекомендації, 1 — 4 — 1 — 4 — 
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технологічні рекомендації, методики, 
технологічні інструкції 
6.5. Проекти законодавчих та нормативних 
актів (закон, концепція, стратегія, стандарт 
тощо) 

— — — — — — — — 

6.6. Математичні моделі — — — — — — — — 
6.7. Технічна документація, технічні 
умови, стандарт, регламент тощо — — — — — — — — 

6.8.Наукові, аналітичні доповіді та записки 3 — — — — — — — 
6.9.Експертні (науково-експертні) 
висновки — — — — — — — — 

6.10. Штами та лінії мікроорганізмів, 
культури клітин; дослідні та 
експериментальні зразки біологічного 
походження, колекції 

— — — — — — — — 

 
* – дані відповідають інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України 
** – приклади наведено у розділі ІІІ звіту (ІІІ-1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМА IV-2 
Приклади розробок, впроваджених у галузях економіки в 2022 році * 
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№ 
п/п 

Назва розробки 
(автори) 

Призначення Вид 
тематики 
 

Загальне 
фінансуванн
я за всі роки 
створення 
розробки  
(млн. грн.) 

Показники 
результативності, 
значення для 
галузей 
економіки, 
економічна 
ефективність 

Місце 
впроваджен-
ня 
 

Дата 
впроваджен-
ня 
 

Перспективи 
подальшого 
використання 

1 Акт випробування 
експериментальног
о зразка 
модернізованого 
теплового насоса 
«повітря-вода» 

 Відомча 
тематика 

 Встановлено,  що  
застосування  в  
тепловому  
насосі додаткового 
бака-охолоджувача, 
в якому 
здійснюється поділ 
рідкої та 
газоподібної  
фази  холодоагенту  
з  одночасним  
нагріванням  
газоподібного  та  
охолодженням  
рідкого  
холодоагенту,  
знижує  
навантаження  на  
компресор  і  
забезпечує  більш  
ефективний  
теплообмін  у  
випарнику  за  
рахунок  подачі  
додатково  
охолодженого  
холодоагенту  рідкої  
фази. Це дозволяє 
знизити 
температурний 
натиск та збільшити 
коефіцієнт 

ТОВ «В.Д.Е.-
Україна», 
м. Бровари 

05.12.2022 р. Використання в 
комунальній 
енергетиці 
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теплопередачі у  
випарнику на 15-
20% порівняно з 
традиційною 
конструкцією. 

2 Методика 
розрахунку тепло 
масообміну нової 
конструкції 
тепломасообмінно
го апарата 
непрямого 
випарного типу на 
основі циклу 
Майсоценка 

Виготовлення 
тепломасообмінного 
апарата непрямого 
випарного типу. 
 

Договір 
№14/01-
2022(4) код 
6541230 
Грант НАН 
України, що 
виконується 
дослідницьк
ими 
лабораторіям
и/групами 
молодих 
вчених НАН 
України 

0,6 Дозволяє 
створювати апарати 
з ефективністю 
тепломасообміну на 
рівні 85…90% 

АТ «БРОТЕП-
ЕКО», м. 
Бровари, 
Київської обл 

12 грудня 2022 
р. 

Планується я 
застосування 
методики при 
розробці ряду 
апаратів  
кондиціонування та 
опалення різної 
потужності 

3 АКТ 
впровадження 
науково-технічне 
рішення щодо 
використання 
біомаси для 
виробництва 
теплової енергії 
(Д.Ю.Падерно ; 
О.І.Сігал ; 
Є.Й.Бикоріз ; 
Н.А.Ніжник ) 

Використання 
біомаси для 
виробництва теплової 
енергії 

договірна 0,00 Будівництво 
котельні на 
альтернативному 
паливі – біомасі 
(деревина (відходи 
зелених насаджень 
міста), пелети із 
лушпиння 
соняшника та 
соломи) дозволить 
оптимізувати 
споживання 
енергоресурсів, 
зменшивши 
балансову частину 
природного газу. 

Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Виробництво 
теплової енергії 

4 АКТ 
впровадження 
науково-технічних 
рішень 

Використання 
енергетичного 
потенціалу ТПВ та 
відходів зеленого 
господарства міста 
для генерації теплової 

договірна 0,00  Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Виробництво 
теплової енергії 
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енергії 
5 АКТ 

впровадження 
науково-технічних 
рішень 

Використання водню 
від електролізу з 
використанням 
зеленої електроенергії 
для формування 
синтетичної метано-
водневої паливної 
суміші 
 

договірна 0,00  Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Створення водневого 
хабу  на РК 
«Південна-1» 

6 АКТ 
впровадження 
науково-технічних 
рішень 

Впровадження 
технологій та 
обладнання для 
утилізації скидної 
теплоти димових 
газів котлів 
(конденсаційні та 
неконденсаційні 
теплоутилізатори, 
баки-акумулятори 
теплової енергії, 
технології захисту 
димарів, тощо) 

договірна 0,00  Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Утилізація скидної 
теплоти димових газів 
котлів  

7 АКТ 
впровадження 
науково-технічних 
рішень 

Впровадження 
збільшення 
когенераційних 
потужностей за 
рахунок будівництва 
та реконструкції 
наступних об’єктів:  
будівництво нової 
ТЕЦ на RDF/SRF на 
природному газі, 
будівництво нового 
ТД «Лузанівка» та ін. 

договірна 0,00  Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Збільшення 
когенераційних 
потужностей  

8 АКТ 
впровадження 
науково-технічних 
рішень 

Впровадження 
теплонасосних 
технологій з 
використанням 
теплоти морської 
води 

договірна 0,00  Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Використання 
теплоти морської 
води 
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9 АКТ 
впровадження 
науково-технічних 
рішень 

Заміна на сучасне та 
модернізація 
існуючого 
теплогенеруючого 
обладнання 

договірна 0,00  Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Заміна на сучасне та 
модернізація 
існуючого 
теплогенеруючого 
обладнання 

10 АКТ 
впровадження 
науково-технічних 
рішень 

Відмова від 
спалювання 
вугільного палива 

договірна 0,00  Схема 
централізованог
о 
теплопостачанн
я міста Одеса 

02.06.2022 Відмова від 
спалювання 
вугільного палива 

11 Акт впровадження 
результатів 
досліджень 
отриманих при 
виконанні наукової 
роботи  
за відомчою 
тематикою: 
1.7.1.895 
«Синергетичний 
ефект імпульсного 
впливу в 
гідродинамічних і 
тепломасообмінни
х процесах 
технологій 
диспергування та 
гомогенізації». 

Теплофізичні 
параметри режимів 
оброблення 
живильного 
середовища для 
застосування в 
умовах закритого 
ґрунту 

Відомча   ТОВ 
"АГРОСВІТ-
ЖИТОМИР", 
село Новаки, 
Коростенський 
район, 
Житомирська 
область 
 

28 січня 2021 
року 

Сільське 
господарство та 
переробна 
промисловість. 

12 Акт впровадження 
результатів 
досліджень 
отриманих при 
виконанні наукової 
роботи  
за відомчою 
тематикою: 
1.7.1.895 
«Синергетичний 
ефект імпульсного 
впливу в 
гідродинамічних і 

Режими оброблення 
живильного 
середовища для 
застосування в 
умовах закритого 
ґрунту 
 

Відомча   ТОВ 
"АГРОСВІТ-
ЖИТОМИР", 
село Новаки, 
Коростенський 
район, 
Житомирська 
область 
 

17 січня 2022 
року 
 

Сільське 
господарство та 
переробна 
промисловість. 
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тепломасообмінни
х процесах 
технологій 
диспергування та 
гомогенізації». 

13 Акт промислових 
випробувань та 
впровадження 
експериментальної 
тепломасообмінної 
установки 
роторного типу 
для біоконверсії 
рослинної 
сировини в 
технології 
отримання 
біоетанолу 

 Програмна   Попівський 
експерименталь
ний завод 

18.12.2001 р. Біопаливо 

14 При виконанні 
проектних робіт 
СВПП “Факел” 
була використана 
методика 
визначення 
теплотехнічних 
параметрів 
експлуатації 
системи 
рекуперативної 
вентиляції, що 
розроблена в 
рамках виконання 
прикладної НДР 
“Розроблення  і 
оптимізація 
енергозберігаючих 
систем 
геотермальної 
вентиляції для 
енергоефективних 
будинків”(шифр 

Досягнення за 
технічним завданням 
замовника для 
торгівельної споруди 
та всіх її інженерних 
систем класу А 
енергетичної 
ефективності 

КПКВК 
6541230 

0,200 Використана 
методика визначення 
теплотехнічних 
параметрів 
експлуатації системи 
рекуперативної 
вентиляції, що 
розроблена в рамках 
виконання 
прикладної НДР 
“Розроблення і 
оптимізація 
енергозберігаючих 
систем 
геотермальної 
вентиляції для 
енергоефективних 
будинків” 

Черкаська обл., 
Черкаський р-н, 
с. Червона 
Слобода, вул. 
Чигиринський 
шлях, 48а 

20.11.2022 Зниження 
споживання 
первинної енергії на 
вентиляццію 
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1.1.898) (Акт від 
20.11.2022 р. 
Спеціалізоване 
виробниче 
приватне 
підприємство 
“Факел”) 
 

15 Теплофізична 
модель процесів 
перетворення 
енергії та 
теплообміну в 
системі 
теплонасосної 
утилізації 
теплових скидів 
котельних 
установок на 
біомасі, що 
дозволяє визначати 
раціональні 
параметри таких 
систем в 
регіональних 
системах 
теплопостачання. 
(Акт від  
12.10.2020 р. ТОВ 
«Теплові насоси 
ВДЕ») 

Результати роботи  
впроваджено при 
проведенні теплового 
розрахунку та техніко 
–економічного 
аналізу 
інвестиційного 
проєкту 
«Дооснащення 
біопаливної котельні 
конденсаційним 
утилізатором з 
тепловим насосом» 
принадно до 
біопаливної котельні 
встановленою 
тепловою потужністю 
40 МВт, реалізація 
якої здійснюється 
НЕК «Нафтогаз 
України» на базі 
теплових насосів 
виробництва ТОВ « 
Теплові насоси ВДЕ». 
Реалізація проєкту 
дозволяє знизити 
рівень споживання 
біопалива котельнею 
у обсязі до 6,9 тис. т 
н.е. на рік з 
відповідним 
зниженням рівня 
забруднення 

КПКВК 
6541030 

0,620 Теплофізична 
модель процесів 
перетворення 
енергії та 
теплообміну в 
системі 
теплонасосної 
утилізації теплових 
скидів котельних 
установок на 
біомасі, що 
дозволяє 
визначати 
раціональні 
параметри таких 
систем в 
регіональних 
системах 
теплопостачання. 

Сумська обл., 
Охтирська ТЕЦ 

12.10.2022 Реалізація проєкту 
дозволяє знизити 
рівень споживання 
біопалива 
котельнею у обсязі 
до 6,9 тис. т н.е. на 
рік з відповідним 
зниженням рівня 
забруднення 
атмосферного 
повітря 
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атмосферного повітря 
16 Методика аналізу 

процесів 
теплообміну та 
гідродинаміки 
теплоносія в 
окремих конурах 
системи 
кліматизації, 
дослідження тепло 
гідравлічних 
режимів руху 
теплоносія для 
оптимізації їх 
експлуатаційних 
режимів та 
унеможливлення 
виникнення явищ 
нестійкості потоку 
теплоносія в 
окремих 
гідравлічних 
контурах. (Акт від 
8.11.2022 р. ТОВ 
«Енерго-Інвест)   

Використана 
проектувальниками 
ТОВ «Енерго-Інвест» 
при опрацюванні 
робочого проекту 
«Капітальний ремонт 
ТРП-46. Заміна 
одиниць вузлів 
технологічного 
устаткування та їх 
інженерних мереж 

КПКВК 
6541230 

0,700 Методика аналізу 
процесів 
теплообміну та 
гідродинаміки 
теплоносія в 
окремих конурах 
системи 
кліматизації, 
дослідження тепло 
гідравлічних 
режимів руху 
теплоносія для 
оптимізації їх 
експлуатаційних 
режимів та 
унеможливлення 
виникнення явищ 
нестійкості потоку 
теплоносія в 
окремих 
гідравлічних 
контурах. (Акт від 
8.11.2022 р. ТОВ 
«Енерго-Інвест) 

Миколаївська 
область, м. 
Южноукраїнськ, 
бул. Шевченка, 
3а 

08.11.2022 Використана 
проектувальниками 
ТОВ «Енерго-
Інвест» при 
опрацюванні 
робочого проекту 
«Капітальний 
ремонт ТРП-46. 
Заміна одиниць 
вузлів 
технологічного 
устаткування та їх 
інженерних мереж 

17 Сертифікація 
енергетичної 
ефективності  
будівлі та розробка 
розділу 
Енергоефективніст
ь робочого 
проекту. Ткаченко 

Використовується 
для складання 
проєкту  
термомодернізації 
будівлі лікарні 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 

Черкаська обл., 
Черкаський 
район, м. Сміла, 
вулиця Героїв 
Холодноярців , 
б. 82 

25.07.2022 Зниження 
споживння 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

18 Обстеження та 
сертифікація 
енергетичної 
ефективності  
будівлі. Ткаченко 

Використовується 
для складання 
проєктів  
термомодернізації 
будівлі школи 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
 

Черкаська обл., 
Уманський 
район, смт 
Маньківка, 
вулиця Соборна 
, б. 36 

20.11.2022 Зииження 
споживання 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

19 Обстеження та 
сертифікація 

Використовується 
для складання 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 

м. Київ, вулиця 
Антоновича , б. 

20.11.2022 Зииження 
споживання 
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енергетичної 
ефективності  
будівлі. Ткаченко 

проєктів  
термомодернізації 
будівлі житлового 
багатоквартирного 
будинку 

ефективності будівлі 
 

90/92 первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

20 Обстеження та 
сертифікація 
енергетичної 
ефективності  
будівлі. Ткаченко 

Використовується 
для складання 
проєктів  
термомодернізації 
будівлі житлового 
багатоквартирного 
будинку 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
 

м. Київ, вулиця 
Антоновича , б. 
103-а 

28.11.2022 Зииження 
споживання 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

21 Обстеження та 
розробка 
технічних рішень 
по відновленню 
пошкодженого 
фасаду 
багатоквартирного 
житлового 
будинку 
Ткаченко 

Використовується для 
відновлення 
пошкодженого 
фасаду житлового 
будинку внаслідок 
агресії Російської 
Федерації проти 
України 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
 

вул. Мінеральна 
7-к м. Ірпінь 
Бучанського 
району 
Київської 
області 

18.11.2022 Зииження 
споживання 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

22 Обстеження та 
розробка 
технічних рішень 
по відновленню 
пошкодженого 
фасаду 
багатоквартирного 
житлового 
будинку 
Ткаченко 

Використовується для 
відновлення 
пошкодженого 
фасаду житлового 
будинку внаслідок 
агресії Російської 
Федерації проти 
України 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
 

вул. Ново-
Оскольська 1-к 
м. Ірпінь 
Бучанського 
району 
Київської 
області 

18.11.2022 Зииження 
споживання 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

23 Обстеження та 
розробка 
технічних рішень 
по відновленню 
пошкодженого 
фасаду 
багатоквартирного 
житлового 
будинку 

Використовується для 
відновлення 
пошкодженого 
фасаду житлового 
будинку внаслідок 
агресії Російської 
Федерації проти 
України 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
 

вул. Ново-
Оскольська 1-л 
м. Ірпінь 
Бучанського 
району 
Київської 
області 

18.11.2022 Зииження 
споживання 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 
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Ткаченко 
24 Обстеження та 

розробка 
технічних рішень 
по відновленню 
пошкодженого 
фасаду 
багатоквартирного 
житлового 
будинку 
Ткаченко 

Використовується для 
відновлення 
пошкодженого 
фасаду житлового 
будинку внаслідок 
агресії Російської 
Федерації проти 
України 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
 

вул. Ново-
Оскольська 2-о 
м. Ірпінь 
Бучанського 
району 
Київської 
області 

18.11.2022 Зииження 
споживання 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

25 Обстеження та 
розробка 
технічних рішень 
по відновленню 
пошкодженого 
фасаду 
багатоквартирного 
житлового 
будинку 
Ткаченко 

Використовується для 
відновлення 
пошкодженого 
фасаду житлового 
будинку внаслідок 
агресії Російської 
Федерації проти 
України 

КПКВК 
6541030 

0,010 Підвищення класу 
енергетичної 
ефективності будівлі 
 

вул. Ново-
Оскольська 2-н 
м. Ірпінь 
Бучанського 
району 
Київської 
області 

18.11.2022 Зииження 
споживання 
первинної енергії на 
теплопостачання та 
вентиляцію 

26 Тепломасообмінні 
процеси отримання 
комбінованих 
функціональних 
порошків 

Енергетика та 
енергоефектив-ність 

Відомча 
тематика1.7.
1.897 
«Інтенсифіка
ція 
тепломасопе
реносу при 
зневоднені 
колоїдних 
капілярно-
пористих 
матеріалів та 
розроблення 
енергоефект
ив-ного 
сушильного 
обладнання» 

17,708 Матеріали, що 
опубліковані в 
монографії 
впроваджено в 
навчальний процес 
НТУУ «КПІ ім. І. 
Сікорського», під 
час проведення 
лекційних, 
практичних та 
лабораторних занять 
з дисциплін: 

- «Інжиніринг 
інноваційни
х технологій 
та 
обладнання»
; 

- «Моделюва
ння стану 

Кафедра машин 
та апаратів 
хімічних і 
нафтопереробни
х виробництв 
Інженерно-
хімічного 
факультету 
Національного 
технічного 
університету 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут ім. І. 
Сікорського», 
м.Київ 
 

17.10.2022 Нові знання про 
наукові результати 
дозволяють 
здобувачам вищої 
освіти отримати, 
поглибити, 
систематизувати та 
закріпити досвід з 
теоретичних та 
експериментальних 
досліджень 
тепломасообмінних 
процесів під час 
конвективного 
сушіння, 
теплофізичних і 
фізико-хімічних 
властивостей 
колоїдних капілярно-
пористих матеріалів.  
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суцільного 
середовища
»; 

Під час курсового 
проектування, 
дипломного 
проектування та 
виконання 
магістерських 
дисертацій. 

27 Виготовлення 
промислової партії 
супів швидкого 
приготування в 
кількості 2000 шт. 
в період з 14 
березня по 05 
квітня 2022 року 
на виробничних 
потужностях  

Енергетика та 
енергоефектив-ність 

Відомча 
тематика1.7.
1.897 
«Інтенсифіка
ція 
тепломасопе
реносу при 
зневоднені 
колоїдних 
капілярно-
пористих 
матеріалів та 
розроблення 
енергоефект
ив-ного 
сушильного 
обладнання» 

17,708 Виготовлено партії 
горохового супу-
пюре та гречаного 
супу в кількості 1000 
шт. кожного.  
Виготовлена 
продукція передана 
на волонтерських 
засадах в Збройні 
сили України. 

ТОВ «ДЖІЕНПІ 
ФРУТС» 
м. Івано-
Франківськ, вул. 
Барнича, 4. 
Україна 

07-08.04.2022 Продукти 
швидкого 
приготування 
виготовлені із 
натуральних 
харчових порошків 
без хімічних 
домішок методом 
конвективного 
сушіння дозволять 
покращити 
харчування ЗСУ.  

28 Інноваційний 
дослідно-
промисловий 
тепломасообмінни
к - 
утилізатор(Кремнь
ов В.О, 
Тимощенко А.В., 
Шпільберг Л.Ю.) 

Використання 
вторинних 
енергоресурсів після 
сушарок  та 
промислових печей 

Бюджетна, 
госпдоговірна 

0,15 Величина 
економічного ефекту 
інженерного 
рішення у разі 
використання 
електрики для 
компенсації 
фактичної теплової 
потужності 
утилізатора 
становить 1,20 млн. 
грн./рік, а для 
випадку 
використання 
природного газу – 

ТОВ ВКП 
«Чернівецький 
завод 
теплоізоляційни
х матеріалів», 
м.Чернівці, 
Україна 

26.08.2022р На середньострокову  
перспективу  можна 
очікувати введення в 
експлуатацію в 
Україні 10 
аналогічних 
установок. Очікується 
експортна 
перспектива 
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0,23 млн. грн./рік 
(ціни на обладнання 
та енергоносії за 
станом) на кінець 
2022 року). 

29 Розроблено 
оригінальні 
методичні підходи 
до комп’ютерного 
моделювання 
процесів переносу 
при спалюванні 
газоподібного 
палива. 

Виконано комплекс 
досліджень 
закономірностей 
перебігу процесів 
горіння в 
пальникових 
пристроях 
стабілізаторного типу 
з трирядною 
струменевою 
подачею палива. 
Вказані методичні 
підходи застосовано 
для визначення 
раціональних 
параметрів пропоно-
ваних пальникових 
пристроїв. 
Рекомендації  з 
визначення 
раціональних 
параметрів пальників 
з трирядною 
струменевою 
паливоподачею та 
методичні підходи до 
моделювання їх 
робочих процесів 
використовуються в 
навчальному процесі 
та науковій роботі 
кафедри фізики та 
математики 

Відомча тема 
№1.7.1.896 

 
12,316875 

Вказані методичні 
підходи застосовано 
для визначення 
раціональних 
параметрів 
пропонованих 
пальникових 
пристроїв, що 
призводить до 
ефективного 
спалювання 
газоподібного 
палива і зменшення  
його витрат 

Національний 
університет 
кораблебудуван
ня імені 
адмірала 
Макарова МОН 
України. 
 

19.12.2022 В комунальній і 
промисловій 
теплоенергетиці, при  
проектуванні 
газоспоживальних 
опалювальних котлів 

30 Газові  
мікрофакельні 
пальникові 
пристрої з 
трирядною 
струменевою 

Газові пальники для 
енергетичних 
об’єктів, що 
експлуатуються за 
умов змінних значень 
коефіцієнту 

Відомча тема 
№1.7.1. 896 

 
12,316875 

При впровадженні 
цих 
мікрофакельнльних 
пальників 
підвищується 

ПП «Артезія» 16.12.2022 В комунальній і 
промисловій 
теплоенергетиці при  
проектуванні 
газоспоживальних 
опалювальних котлів 
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подачею палива 
 
 

надлишку повітря 1,1 
… 1,5 

ефективність 
спалювання падива, 
коефіцієнта 
використання 
теплоти палива на 6-
10% 

31 Рекомендаціїстосо
вно створення та 
експлуатації 
комбінованих 
теплоутилізаційни
х систем з 
нагріванням 
теплоносіїв різного 
призначення і 
температурного 
потенціалу  
 
 
 
 
 

Завдяки глибокому 
охолодженню 
вихідних димових 
газів забезпечують 
шляхом використання 
низки теплових 
методів надійну 
експлуатацію 
газовідвідних трактів 
котелень 
 

Відомча тема 
№1.7.1. 896 

 
12,316875 

Дані системи 
дозволяють завдяки 
глибокому 
охолодженню 
вихідних димових 
газів підвищити 
коефіцієнт 
використання 
теплоти палива 
КВТП котла на 6-
8%. Для 
антикорозійного 
захисту 
газовідвідних 
трактів у даних 
системах 
використовуються 
теплові методи 
запобігання 
конденсатоутворенн
ю, що дозволяє 
подовжити ресурс 
цих трактів у 2-4 
рази 

ТОВ  «Патріот 
Технолоджіс» 

29.11.2022 В котельнях 
комунальної 
теплоенергетики 

32 Рекомендації  
щодо підвищення 
екологоенергетичн
ої ефективності 
теплоутилізаційни
х  технологій 

Теплоутилізаційні 
технології для 
газоспоживальних 
котельних установок  
та промислових печей 
для заощадження 
природного газу в 
котлі та підвищення 
показників 

Відомча тема 
№1.7.1. 896 

 
12,316875 

Дані технології  
забезпечують 
завдяки 
використанню 
скидної теплоти 
відхідних димових 
газів підвищення 
коефіцієнта 
використання 

ТОВ 
«Техпромсервіс 
ЛТД» 

05.12.2022 Для використання в 
промисловій та 
комунальній 
енергетиці 
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екологічної 
ефективності  

теплоти палива 
КВТП котлів на 6-
10% та печей на 10-
15% .  Цей ефект 
досягається шляхом 
розроблення та 
реалізації  теплових 
схем з комбінованим 
використанням 
утилізованої теплоти 
для нагрівання 
різних теплоносіїв, в 
яких наявна  потреба 
на виробництвах та 
їхніх підприємствах. 
Відповідне 
теплоутилізаційне 
устаткування для 
комплектації 
розроблених схем 
виготовлюється 
також ТОВ 
«Техпромсервис 
ЛТД» Створене 
устаткування 
забезпечує: 
заощадження 
природного газу в 
котлі у розмірі 6-
10% та відповідний 
екологічний ефект 
завдяки скороченню 
витрати газу 

33 Пальникові 
пристрої з 
трирядною 
струменевою 
подачею палива 
 

Мікрофакельні газові 
пальники призначені 
для енергетичних 
об’єктів  

Відомча тема 
№1.7.1. 896 

 
12,316875 

Підвищення 
ефективністі 
спалювання палива 
та  коефіцієнта 
використання 
теплоти палива на 6-
10% 

ТОВ «Альфа 
Центр» 

14.12.2022 При  проектуванні 
газоспоживальних 
опалювальних котлів, 
в комунальній 
енергетиці 

34 Технологія Для  реалізації Тема №1.7.1. 0,660 Застосування даної ПП «Артезія 16.12.2022 При розробленні 



Інститут технічної теплофізики НАН України 

53 
 

підвищення 
екологоенергетичн
ої ефективності та 
експлуатаційної 
надійності 
комунальних 
котельних 
установок шляхом 
застосування в них 
удосконаленої 
технології 
рециркуляції 
димових газів та 
комбінованих 
систем їхньої 
теплоутилізації 

безпечної 
експлуатації  
повітропідвідних та 
газовідвідних трактів 
таких установок в 
теплоутилізаційних 
системах 
застосовуються 
оригінальні технічні 
рішення відповідного 
устаткування, що 
забезпечує 
відсутність 
конденсатоутворення 
в даних трактах 
 

904 технології з 
розробленими 
інститутом новими 
системами глибокої 
утилізації теплоти 
димових газів 
забезпечує зниження 
до 50% рівнів 
утворення оксидів 
азоту в топці котла 
та підвищення його  
ККД до 8% 

проектів котельних 
установок підвищеної 
екологоенергетичної 
ефективності, в 
комунальній 
енергетиці 

35 Технологія 
рециркуляції 
димових газів у 
дуттьове повітря 
для котлів малої та 
середньої 
потужності 

Вирішує проблему 
забезпечення 
надійності 
опалювальних 
котельних установок 
щодо запобігання 
конденсатоутворенню 
та обмерзанню 
повітропроводів за 
умов впровадження 
запропонованної 
технології 
рециркуляції газів 

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Обгрунтовано 
основні напрями 
модернізації систем 
централізованного  
надходженням дор 
змішування з газами 
ирециркуляції  

Національний 
Університет 
харчових 
технологій 
МОН України 

22.12.2022 Для використання в 
котельнях 
комунальної 
теплоенергети-ки та 
навчальному процесі 
кафедри 
теплоенергети-ки та 
холодильної техніки  

36 Технологічні 
рекомендації  та 
методичні підходи 
підвищення 
екологічної 
ефективності 
енергетичних 
установок малої та 
середньої 
потужності    

Для використання в 
навчальному процесі і 
наукові роботі 
кафедри фізики, 
математики та 
інформаційних 
технологій 

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Використання 
пропонованих 
технологій дозволяє 
суттєво підвищити 
екологічну 
ефективність 
енергетичних 
об’єктів та 
скоротити витрати 
палива в них   

Миколаївський 
Національний 
університет ім. 
В.О. 
Сухомлинського 

19.12.2022 В навчальному 
процесі аналогічних 
кафедр, в 
комунальній 
енергетиці 

37  Рекомендації 
щодо створення та 

Дані рекомендації 
підвищують  

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Рецир-куляція 
димових газів 

ТОВ 
« Індастріал – 

16.12.2022 Застосовується при 
впровадженні в 
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використання 
комбінованих 
теплоутилізаційни
х систем з 
рециркуляцією 
димових газів 
шляхом 
рециркуляції 
димових газів в 
котельних 
установках   

ефективність 
технології зниження 
викидів оксидів азоту  

дозволяє зменшити 
до 50% викиди 
оксидів азоту з 
відхідними газами за 
рахунок зниження 
їхньої емісії в топці 
котла шляхом 
зменшення 
температури 
горіння. 
Застосування ж 
систем 
теплоутилізації, 
призначених для 
нагрівання зворотної 
тепломережної води 
та дуттьового 
повітря, забезпечує 
підвищення ККД 
котла на 2,5-8%. При 
цьому завдяки 
використанню в 
даних системах 
підігрівачів 
дуттьового повітря 
та охолоджених 
димових газів 
забезпечується 
надійна експлуатація 
котельних установок 
за відсутності 
конденсатоутворенн
я в повітропідвід-
них та газовідвідних 
трактах. 

Сервіс» комунальних 
котельнях 
комунальної 
енергетики 

38 Нові комбіновані 
системи глибокої 
утилізації теплоти 
для котельних 
установок малої та 
середньої 

Використовується в 
навчальному процесі і 
науковій роботі 
кафедри 
теплогазопостачання і 
вентиляції 

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Обґрунтовано 
застосування нових 
схем котельних 
установок 
підвищеної 
екологічної і 

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 
 

09.12.2022 В комунальній 
енергетиці , в 
навчальному процесі 
аналогічних кафедр 
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потужності з 
рециркуляцією 
димових газів у 
дуттьове повітря. 

теплової 
ефективності та з 
відверненням 
конденсатоутворенн
я і обмерзання 
поверхонь 
повітропровідних 
трактів при 
реалізації технології 
рециркуляції 
димових газів 

39 Технологія 
рециркуляції 
димових газів та іі 
адаптація до умов 
її застосування в 
котельних 
установках малої 
та середньої 
теплопродуктивно
сті 

Рекомендації з 
підвищення 
ефективності 
технології 
рециркуляції димових 
газів та відповідні 
методичні підходи 
використовуються в 
навчальному процесі 
та у науковій роботі 
кафедри фізики та 
математики 

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Досліджено різні 
схеми котельних 
установок з 
рециркуляцією та 
теплоутилізацією 
димових газів. За 
результатами 
досліджень 
розроблено нові 
схемні рішення 
котельних установок 
із застосуванням 
вдосконаленої 
технології 
рециркуляції 
димових газів у 
дуттьове повітря. 

Національний 
університет 
кораблебудуван
ня імені 
адмірала 
Макарова МОН 
України. 
 

12.12.2022 В комунальній 
енергетиці, методичні 
підходи можуть 
використову-ватися в 
навчальних процесах 
та у науковій роботі 
аналогічних кафедр 

40 Технологічні 
рекомендації та 
методичні 
матеріали щодо 
технології 
рециркуляції 
димових  газів 

Пропонована 
технологія дозволяє 
знизити викиди 
оксидів азоту і 
забезпечує 
підвищення  
коефіцієнта 
використання теплоти 
палива, впроваджено 
у навчальний процес 
кафедри 
теплоенергетики 

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Дозволяє знизити 
викиди оксидів азоту 
до 50 % завдяки 
зменшенню їх 
утворення у 
топковому просторі 
котлів малої та 
середньої 
теплопродуктивності
. Також 
використання 
комбінованих 
систем утилізації 

ННІ 
Енергетики, 
автоматики і 
енергозбережен
ня НУБіП  
України 

15.12.2022 В навчальному 
процесі і науковій 
роботі аналогічних 
кафедр ВУЗів, в 
комунальній 
теплоенергетиці 
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скидної теплоти 
котлоагрегатів 
забезпечує 
підвищення їх 
коефіцієнта 
використання 
теплоти палива на 
2,5-8 %. 

41 Технологія 
рециркуляції 
димових газів в 
топку котла з 
дуттьовим 
повітрям 

Для підвищення 
екологічної та 
енергетичної 
ефективності 
газоспоживальних 
котельних установок. 
Впроваджена на двох 
котельних установках 
Вінницятеплокомуне
нерго 

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Реалізація даної 
технології 
забезпечує надійну 
експлуатацію 
котельних установок 
та зниження викидів 
оксидів азоту з 
димовими газами 
котлів до значень, 
що відповідають 
нормативним 
величинам 

НВК 
«Струменево-
нишова 
технологія» 

24.11.2022 В промисловій та 
комунальній 
теплоенергетиці, при 
модернізації 
котельних установок 

42 Удосконалена 
технологія 
зниження 
утворення оксидів 
азоту в топковому 
просторі котлів 
шляхом 
рециркуляції 
димових газів 

Технологія дозволяє 
завдяки зниженню 
температури горіння 
в топці котла 
пригнічувати процеси 
утворення шкідливих 
викидів оксидів азоту. 
Технологію 
впроваджено на ряді 
котельних установок 
Житомиртеплокомуне
нерго 

Тема №1.7.1. 
904 

0,660 Впровадження цієї 
технології дозволило 
знизити рівні 
концентрації NOх до 
50% в димових газах 
за котлом до 
нормованих  значень  

Науково-
технічний центр 
«Флогістон» 

29.11.2022 В промисловій та 
комунальній 
теплоенергетиці, при 
модернізації 
котельних установок 

43 Рекомендації до 
модернізації 
систем 
централізованого 
теплопостачання 
України згідно з 
вимогами до 
четвертого 
покоління цих 

Використовується в 
навчальному процесі і 
науковій роботі для 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
України 

Тема №1.7.1. 
899 

0,306666 Обгрунтовано 
основні напрями 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
України відповідно 
до вимог 
енергетичних 
пакетів України та 

Національний 
Університет 
харчових 
технологій 
МОН України 

22.12.2022 При проектуванні 
систем 
централізовано-го 
теплопо- стачання та 
в начальному процесі 
кафедри 
теплоенергетики та 
холодильної техніки 
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систем  ЄС 
44 Методичні підходи 

до модернізаціїї  
систем 
централізованого 
теплопостачання 
України згідно з 
вимогами до 
четвертого 
покоління цих 
систем 

Впроваджено у 
навчальний процес 
кафедри фізики, 
математики та 
інформаційниї 
технологій як  аналіз 
ефективності  
централізованих 
систем 
теплопостачання 
України та іх 
модернізації  

Тема №1.7.1. 
899 

0,306666 Виконано аналіз 
особливостей систем 
централізованого 
теплопостачання 
України в контексті 
Зеленої угоди ЄС. 
Проаналізовано 
основні напрями 
модернізації  СЦТ 
України відповідно 
до вимог 
енергетичних 
пакетів України та 
ЄС   

Миколаївський 
Національний 
університет ім. 
В.О. 
Сухомлинського 

19.12.2022 В навчальному 
процесі аналогічних 
кафедр, в 
комунальній 
енергетиці 

45 Методика аналізу 
ефективності 
систем 
централізованого 
теплопостачання 

Впроваджено в 
навчальний процес 
кафедри 
теплогазопостачання і 
вентиляції , 
направлений на 
вивчення    
модернізації  СЦТ 
України 
 

Тема №1.7.1. 
899 

0,306666 Проведено аналіз 
напрямів 
модернізації СЦТ 
України відповідно 
до вимог 
енергетичних 
пакетів України та 
ЄС. На основі 
дослідження 
структури і головних 
складових СЦТ 
другого покоління, 
характерних для 
України, та 
четвертого 
покоління 4GDH 
встановлено основні 
відмінності між 
цими системами за 
кожним із 
складових. 
Визначено основні 
напрями 
модернізації СЦТ 
України як 
важливого 

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 
 

09.12.2022 В навчальному 
процесі аналогічних 
кафедр, в 
комунальній 
енергетиці 
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інструмента 
енергетичного 
переходу. 

46 Методичні підходи 
до аналізу 
ефективності 
систем 
централізованого 
теплопостачання 
на базі 
дослідження 
особливостей їх 
структури 

Обгрунтування 
основних напрямів 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
України відповідно 
до вимог 
енергетичних пакетів 
України та ЄС. 
Виконано 
порівняльний аналіз 
структури і головних 
складових систем 
централізованого 
теплопостачання 
України та 
відповідних 
перспективних 
систем четвертого 
покоління 4GDH.  
Методичні підходи 
впроваджено у 
навчальний процес 
кафедри 
теплоенергетики 

Тема №1.7.1. 
899 

0,306666 Сформульовано 
основні 
концептуальні 
положення розвитку 
систем 
централізованого 
теплопостачання 
України, згідно з 
якими вони мають 
відповідати зміні 
енергетичної 
парадигми від 
«енергоефективності
» до «кліматичної 
нейтральності». 

ННІ 
Енергетики, 
автоматики і 
енергозбережен
ня НУБіП 
України 

15.12.2022 В навчальному 
процесі аналогічних 
кафедр 

47 Методичні підходи 
до визначення 
ефективності 
систем 
централізованого 
теплопостачання 
на основі аналізу 
структури і 
складових цих 
систем 

Для  модернізації 
систем 
централізованого 
теплопостачання 
України відповідно 
до вимог 
енергетичних пакетів 
України та ЄС 

Тема №1.7.1. 
899 

0,306666 Проведено 
зіставлення 
ефективності систем 
централізованого 
теплопостачання 
України та 
відповідних 
прогресивних систем 
четвертого 
покоління 4GDHна 
основі 
порівняльного 
аналізу складових 

Науково-
технічний центр 
«Флогістон» 

29.11.2022 В промисловій і 
комунальній 
енергетиці  
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цих систем. 
 Сформульов
ано основні 
концептуальні 
положення розвитку 
систем 
централізованого 
теплопостачання 
України як одного із 
важливих 
інструментів 
енергетичного 
(зеленого) переходу. 
 

48 Методичні 
розробки щодо 
аналізу систем 
централізованого 
теплопостачання 

Оригінальні 
методичні підходи до 
аналізу ефективності 
систем 
централізованого 
теплопостачання 

Тема №1.7.1. 
899 

0,306666 За результатами 
проведеного аналізу 
розглянуто 
концепцію розвитку 
систем 
централізованого 
теплопостачання 
України. Згідно з 
основними 
положеннями даної 
концепції системи 
централізованого 
теплопостачання 
мають відповідати 
зміні енергетичної 
парадигми від 
«енергоефективності
» до «кліматичної 
нейтральності». 

НВК 
«Струменево-
нишова 
технологія» 

24.11.2022 В промисловій і 
комунальній 
енергетиці 

49 Вимірювальний 
комплекс 
«РЕСУРС-88 
(Воробйов Л.Й., 
Декуша Л.В., 
Іванов С.О., 
Скляренко Є.В.) 

Вимірювання 
тепловтрат та опору 
теплопередавання 
будівельних 
конструкцій  

Договірна 0,288 Вимірювальний 
комплекс «РЕСУРС-
88 відповідає 
вимогам стандартів 
ДСТУ Б В.2.6-101 та 
ДСТУ Б В.2.6-17.  
Створений комплекс 

НДІ 
Будівельних 
конструкцій, м. 
Київ 

12. 2022. Результати роботи 
можуть 
використовуватися 
будівельними і 
енергетичними 
організаціями, 
підприємствами з 
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та розроблені 
методики виконання 
вимірювань для 
сертифікаційних 
випробувань опору 
теплопередавання 
будівельних 
конструкцій 
сприятиме 
впровадженню 
заходів з енерго- і 
ресурсозбереження в 
рамках реалізації 
національної 
стратегії сталого 
розвитку економіки 
та суспільства за 
рахунок підвищення 
якості контролю 
відповідно до вимог 
міжнародних та 
національних 
стандартів 

виробництва 
теплоізоляційних 
матеріалів, та 
будівельних 
конструкцій, 
сертифікаційними та 
аудіторськими 
організаціями. 

50 Акт приймання – 
передачі  для 
дослідної 
експлуатації 
обладнання 
«Мобільний 
тепловой 
акумулятор МТА-
0.5 МВт 
(Демченко В.Г.) 

Для проведення 
дослідної 
експлуатації 

Прикладна Безоплатна 
основа 

Енергоефективність 
системи 
накопичення та 
зберігання теплової 
енергії 

МРЦ МВС 
України 
«Кремінці» 

9.12.2022р.  Перспективи 
використання в 
структурі МВС для 
обігріву 

51 Акт приймання-
передачі 
матеріальних 
цінностей 
військовій частині  
А 3449-В 
(Демченко В.Г.) 

Для потреб ВСУ Прикладна Безоплатна 
основа 

Супи (30шт), ОВП 
(1шт) 

Військова 
частина   
А 3449-В 

16.09.2022р - 
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52 Прилад 
Автоматичний 
аналізатор ЦУ 
ТЕП-1-3;4 
(Воробйов Л.Й.) 

Визначення якості 
рослинних олій 

Договірна 
тематика 

0,019 Більш простий і 
надійний зразок в 
порівнянні з 
існуючими 
аналогами 

ТОВ 
«СІДВЕЛС», м. 
Світловодськ 

04.07.2022 р Використання в 
харчовій 
промисловості 

53 Прилад 
Автоматичний 
аналізатор ЦУ 
ТЕП-ІІ-7 
(Воробйов Л.Й.) 

Визначення білизни 
цементів і інших 
порошкових 
будівельних 
матеріалів 

Договірна 
тематика 

0,019 Більш простий і 
надійний зразок в 
порівнянні з 
існуючими 
аналогами 

ТОВ 
«QSAZIASERTI
K», м. Алмати, 
Республіка 
Казахстан 

22.06.2022 р Використання в 
будівельній 
промисловості 

54 Прилад Беліз-ІІ-6 
(Воробйов Л.Й.) 

Визначення білизни 
борошна 

Договірна 
тематика 

0,019 Більш простий і 
надійний зразок в 
порівнянні з 
існуючими 
аналогами 

ТОВ «СГП ім. 
А.Г.Кравченка», 
с.Сулимівка, 
Київська обл. 

20.10.2022 р Використання в 
харчовій 
промисловості 

*- дані відповідають інформації, що відображується в системі РІТ НОД НАН України 



ФОРМА ІV-3 
 

Дані про досягнення результативних показників за бюджетною програмою 6541230 
 

№ 
з/п 

Показники Кількість Обсяг 
фінансування 

тис.грн. 
 І. затрат    
1 Кількість виконуваних пріоритетних наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок 
науковими підрозділами категорії А (перший напрям 
використання коштів за бюджетною програмою), разом, у 
т.ч.: 

2 4031,300 

1.1 фундаментальні наукові дослідження 1 2399,881 
1.2 прикладні наукові дослідження 1 1631,419 
2 Кількість створених на конкурсних засадах дослідницьких 

лабораторій (груп) молодих вчених 2 0 

3 Кількість наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних)  розробок, які проводяться 
дослідницькими лабораторіями (групами) молодих вчених 

2 950 

4 Кількість спільних міжнародних наукових досліджень, які 
проводяться на конкурсній основі 0 0 

5 Проведено ремонтів існуючого наукового обладнання 
(поточні видатки) 0 0 

6 Придбано новітнє та модернізовано існуюче наукове 
обладнання (капітальні видатки) 0 0 

7 Кількість придбаного новітнього обладнання та 
комплектуючих для модернізації існуючого наукового 
обладнання 

0 0 

8 Кількість придбаних комплектуючих та витратних 
матеріалів для ремонту наукового обладнання 0 0 

 ІІ. продукту 0 0 
1 Кількість публікацій з новими важливими результатами, які 

відповідають міжнародним стандартам високого рівня, в 
наукових виданнях, всього, у т.ч.: 

0 0 

1.1 в іноземних наукових виданнях 0 0 
2 Кількість завершених науковими підрозділами категорії А 

пріоритетних  наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок, разом, у т.ч.: 

2 4031,300 

2.1 результати яких  перевищують кращі світові аналоги 2 4031,300 
3 Кількість завершених завдань за спільними міжнародними 

проектами 0 0 

4 Кількість створеної новітньої науково-технічної продукції 
(нових видів виробів, технологій, матеріалів, сортів рослин, 
методів, теорій та інше), всього, у т.ч.: 

18 0 

4.1 при виконанні  наукових досліджень і  науково-технічних 
(експериментальних) розробок науковими підрозділами 
категорії А 

17 0 

5 Кількість впровадженої новітньої  науково-технічної 
продукції (нових видів виробів, технологій, матеріалів, 11 0 
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сортів рослин, методів, теорій та інше) всього,  у т.ч.: 
5.1 при виконанні наукових досліджень і  науково-технічних 

(експериментальних) розробок  науковими підрозділами 
категорії А наукових проектів 

10 0 

6 Кількість заявок на видачу патентів на винаходи та корисні 
моделі 3 0 
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V. Координація наукової діяльності, зв’язки з освітою, робота з науковою 
молоддю 

 

Співробітники Інституту беруть активну участь в науковому житті країни. 

Ряд провідних вчених Інституту очолюють експертні ради, комітети і т.п., а саме: 

Директор Інституту академік НАН України Ю.Ф.Снєжкінє членом ради директорів 

Шевченківського району м. Києва; членом секції енергетики комітету з Державних премій 

України в галузі науки і техніки; членом комісії Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства з погодження схем теплопостачання 

населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм 

модернізації систем теплопостачання. 

Академік НАН України А.А. Халатов є головою Комісії по промисловим газовим 

турбінам при Відділенні ФТПЕ НАН України, а також членом Вченої ради «КПІ ім. І. 

Сікорського» та Вченої ради Фізико–технічного інституту НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». 

Чл-кор. НАН України Н.М. Фіалко є вченим секретарем Національного комітету 

України з тепло- та масообміну, членом Експертної Ради з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН України з електротехніки, енергетики, радіотехніки та електроніки та 

членом правління ГО Науково-технічної спілки енергетиків та електротехників України 

В.Г. Горобець є членом експертної ради по відбору запитів на виконання НДР при 

МОН України. 

Спільно з ТПП України в рамках комітету із енергоефективності проведено три 

засідання із актуальної проблематики (чл.-кор. НАН України Б.І. Басок та Є.Т. Базєєв): 

1) Стан та перспективи функціонування комунальної теплоенергетики України в 

воєнний та післявоєнний періоди; 

2) Розгляд та обговорення проектів: 

• довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року; 

• концепції державної економічної цільової програми підтримки 

термомодернізації будівель на 2022-2030 роки; 

• концепції державної цільової економічної програми енергетичної 

модернізації систем централізованого теплопостачання населених пунктів на період 

до 2030 року  

3) Розгляд та обговорення проекту Плану відновлення України в сфері енергетики, 

енергоефективності та ВДЕ. 
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По всім трьом засіданням були опрацьовані пропозиції, які оперативно і прямо 

були передані в Кабінет Міністрів України для подальшого врахування.  

 

Інститут співпрацює з такими зарубіжними навчальними закладами і організаціями 

за договорами про співпрацю: 

1. Ченстоховським Університетом, Республіка Польща (угода від 15.10.2018 р.) 

щодо питань будівельної теплофізики та екологізації теплоенергетичних установок.  

2. Технологічним інститутом Університету Онтаріо, м. Ошава, Канада (угода від 

11.12.2018 р.) щодо обміну інформацією та даними і сумісними публікаціями в галузі 

досліджень, що становлять взаємний інтерес, а саме: 

- дослідження теплообміну в потоках надкритичних рідин в різних каналах для 

використання в енергетиці; 

- дослідження явищ теплообміну та втрат тиску в різних каналах, що 

охолоджуються надкритичними рідинами, для застосування до концепції атомних 

енергетичних реакторів IV покоління. 

3. Університетом прикладних наук, м. Кьольн, Німеччина. 

4. Чжецзянcьким педагогічним університетом, Китайська Народна Республіка. 

5. Договір про співробітництво з «Energy & Environmental Modeling and Solutions, 

LLC» (США) з метою надання взаємної допомоги в розширенні ринків збуту продукції 

кожної з сторін при розробленні, виробництві та впровадженні природоохоронних і 

енергозберігаючих технологій та обладнання. 

6. Договір про співробітництво з Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas 

(Вільнюським Технічним Університетом Гедімінаса), Литовська республіка (партнерство 

з розроблення обладнання для утилізації теплоти).  

7. Договір про співробітництво з Kauno technologijos universitetas (Каунаським 

Технологічним університетом), Литовська республіка (партнерство з розроблення 

обладнання для очищення димових газів). 

8. Договір про співробітництво з компанією UAB "Euroverna", Литовська 

республіка (партнерство з підготовки документів для участі у Європейській програмі 

«Інтелект») 

 

У 2022 році проводились роботи за договорами і угодами про співпрацю з рядом 

вітчизняних учбових закладів і організаціями, а саме: 

1. Національним авіаційним університетом (м. Київ) 

2. Національним університетом харчових технологій МОН України  
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3. Національним технічним університетом України  «КПІ ім. І. Сікорського» 

4. Механіко-машинобудівним інститутом НТУУ «Київський політехнічний 

інститут» (Договір про науково-технічне співробітництво від 02.09.2021 р.)  

5. Національним університетом біоресурсів і природокористування України. 

6. Полтавською державною аграрною академією.  

7. Уманським національним університетом садівництва.  

8. Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського; 

9. Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного 

університету України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського; 

10. Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова; 

11. Навчально-науковим Аерокосмічним інститутом Національного авіаційного 

університету; 

12. Факультетом біотехніки і біотехнології Національного технічного університету 

України  «КПІ ім. І Сікорського» (договір від 04.06.2021 р.) 

13. Київським національним університетом будівництва і архітектури (договір про 

співпрацю від 20.09.2021) 

14. Інститутом будівництва та інженерії довкілля Національного університету 

«Львівська політехніка»; 

15. Навчально-науковим інститутом енергетики, автоматики і енергозбереження 

Національного університету біоресурсів і природокористування України; 

16. Кафедрою біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету 

технології та дизайну. 

17. Запорізькою державною інженерною академією 

18. Кафедрою термічної обробки металів Національної металургійної академії 

України 

19. Таврійським національним університетом ім. Вернадського. 

20. Науково-інноваційним інститутом інженерії агропромислового 

виробництва та енергоефективності Житомирського національного 

агроекологічного університету 

21. Громадською спілкою «Всеукраїнський Союз громадських організацій 

ветеранів десантних військ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКІВ УКРАЇНИ».   

22. Державним науково-дослідним інститутом Міністерства внутрішніх справ 

України (договір про співробітництво  № 522 від 06.10.2021р.).  

23. ТОВ «АРГУС-СЕРВІС». 

24. Інститутом біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України. 
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25. ТОВ «Індастріал-Сервіс»; 

26. ТОВ «Патріот Технолоджіс»; 

27. ТОВ «Скіф-Аналітик»; 

28. ПП «УкрГоспТовари» 

29. ННЦ „Інститут біології та медицини”.  

30.  Державною установою «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. 

Марзеєва НАМН України» . 

31. ДУ „Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”. 

32. Інститутом газу НАН України  

33. ТОВ «Адолін». 

34. ТОВ „Їжа майбутнього”  

35. ДП „Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр”. 

36. ТОВ „БМ-Інжинірінг”.  

37. Приватним вищим  навчальним закладом Університетом Короля 

Данила (Договір про співпрацю №2358 від 05.01.21) 

38. WITPHARMACOMPANYLIMITED (Договір про співробітництво 

№7/21 від 27.05.21) 

39. Інститутом проблем безпеки АЕС НАНУ (м. Київ) 

40. Інститутом цивільного захисту МВС України (м. Київ) 

41. Університетом цивільного захисту МВС України (м. Черкаси) 

42. ТзОВ „Термінал ЛТД”. 

43. СПД А.І. Петров, “Everyday Food”.  

44. ТОВ «Біопростір».  

45. Рівненською ОДА. 

46. ТОВ „АВФ „Славутич”. Договір укладено у 2021 р. 

47. Асоціацією «Ліга машинобудівників та роботодавців України «Укрмашбуд»; 

48. ТОВ «ДЖІЕНПІ ФРУТС». Договір укладено у 2022 р. 

49. Медико-реабілітаційний центр МВС України. Договір укладено у 2022 р. 

50. Угода про науково-технічне співробітництво з комплексної діагностики 

полімерних гартувальних середовищ AQUA-QUENCH 220 та AQUA-QUENCH 

320. Договір укладено у 2022 р. 

 

Співробітники Інституту (Халатов А.А., Борисов І.І., Кобзар С.Г., Доник Т.В., 

Шіхабутінова О.В., Панченко Н.А., Коваленко Г.В., Гільчук А.В., Нікітін О.С.) брали 

активну участь у виконанні учбово-наукового проекту по програмі Відділення Цільової 
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підготовки при НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» для НАНУ, виконується науковий проект 

№ 2022/ТФ/01 від 03.01.2022 р. «Енергоефективні вихрові технології аеротермодинаміки 

для теплоенергетики і енергомашинобудування». 

Співробітники Інституту здійснюють викладацьку діяльність: Халатов А.А. читав 

лекційні курси на кафедрі енергетичних систем Фізико-технічного інституту (ФП) НТУУ 

«КПІ ім. І. Сікорського» та курси «Методологія, організація та технологія наукових 

досліджень», «Теплообмін в елементах енергоустановок», «Термогазодинаміка вихрових 

та закручених потоків в елементах енергетичного обладнання» (для аспірантів 1-3 року 

навчання); чл.-кор. НАН України Фіалко Н.М. викладала курси «Спеціальні розділи 

термодинаміки», «Вторинні енергоресурси в теплоенергетиці та їх використання» (для 

аспірантів 1-3 року навчання); чл.-кор. НАН України Басок Б.І.читав лекційні курси 

«Інноваційні методи підвищення енергоефективності енергетичних та технологічних 

установок», «Децентралізована альтернативна енергетика та системи акумулювання 

енергії», «Математичне моделювання систем і процесів в енергетиці», «Методи 

дослідження та керування інтелектуальними енергетичними системами та комплексами» 

(для аспірантів), керував магістерськими роботами в Інституті енергозбереження та 

енергоменеджменту НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» та читав лекційний курс «Теплові 

технології промислових підприємств та ТЕЦ» на кафедрі теплотехніки Київського 

національного університету будівництва і архітектури; Горобець В.Г. виклав курси 

«Вступ до спеціальності» «Технічна термодинаміка», «Основи тепло- массообмінних 

процесів», «Теплоенергетичні установки і системи», «Основи теплотехніки», 

«Теплотехнології в процесах виробництва та переробки с/г продукції» в Національному 

університеті біоресурсів та природокористування; Дешко В.І. викладав курси 

«Енергетичні системи та комплекси-2», «Теоретичні основи теплотехніки», «Технічна 

термодинаміка», «Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації», «Аналіз 

енергоефективності забезпечення умов комфортності в будівлях» у НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського»; Петрова Ж.О. читала лекції в Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини "Україна"; Недбайло О.М. читав лекційні курси «Методи енергетичного 

аналізу в теплотехнологіях» та «Теоретичні основи теплотехніки» в НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського»;Лисенко О.М. вела практичні заняття з навчальних курсів «Інноваційні 

методи підвищення енергоефективності енергетичних та технологічних установок», 

«Децентралізована альтернативна енергетика та системи акумулювання енергії», 

«Спецпитання енергоменеджменту», «Математичне моделювання систем і процесів в 

енергетиці» та для заочної форми навчання викладала лекції та практичні заняття з курсів 

«Інноваційні методи підвищення енергоефективності енергетичних та технологічних 
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установок» та «Децентралізована альтернативна енергетика та системи акумулювання 

енергії» в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»;Доник Т.В., Панченко Н.А., Гільчук А.В. читали 

лекційні курси та вели практичні заняття на кафедрі енергетичних систем Фізико-

технічного інституту (ФП) НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»;Абдулін М.З. викладав 

дисципліни  «Нагнітачі та теплові двигуни», «Екологічні проблеми та шляхи їх 

вирішення», «Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці», «Промислові та опалювальні 

котельні», «Організація наукової інноваційної діяльності» в НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського»; Доник Т.В. проводила практичні заняття по курсу «Методологія, 

організація та технологія наукових досліджень» (для аспірантів 1-3 року навчання); 

Дубовкіна І.О., Іваницький Г.К., Новохат О.А., Гусарова О.В. займались викладацькою 

діяльністю на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв 

Інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; Саблій Л.А. займався 

викладацькою діяльністю в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» та розробив 4 робочі програми 

навчальних дисциплін (Силабус); Гусятинська Н.А. та Булій Ю.В. займались 

викладацькою діяльністю в Національному університеті харчових технологій;Кузьменко 

І.М. викладає дисципліни «Дискретна математика», «Алгоритми та структури даних» в 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; Сбродова Г.О. читала лекції та проводила практичні 

заняття з дисциплін «Медична та біологічна фізика», «Вища математика та статистика» в 

Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця; Слободянюк К.С., 

Самойленко К.М. викладають в ІМЯО НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; очолювали 

ДЕК: Халатов А.А., В.І. Дешко у «КПІ ім. І. Сікорського»,Прокопов В.Г. у 

Миколаївському Національному університеті ім. В.О. Сухомлинського; Ободович О.М., 

Дубовкіна І.О., Бєляєва Т.Г., МихайликВ.А у Національному університеті харчових 

технологій, Давиденко Б.В у Національному університеті біоресурсів та 

природокористування;, Недбайло О.М. – член ДЕК Національного університету харчових 

технологій»; Саблій Л.А. Гусятинська Н.А. – члени ДЕК НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». 

Проведено рецензування 5 магістерських дисертацій студентів кафедри біоенергетики, 

біоінформатики та екобіотехнології НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та освітньо-

наукових програм Національного університету харчових технологій (2 програми) та 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (4 програми) 

Академік НАН України Снєжкін Ю.Ф – голова редколегії журналу «Промислова 

теплотехніка» та член редколегії журналу «Кераміка: Наука та життя»; чл-кор. НАН 

України Фіалко Н.М. є членом шістьох редколегій науково-технічних журналів, в тому 

числі 3 міжнародних, зокрема, «Східно-європейський журнал передових технологій», 

«Теплофізика та теплоенергетика», «Відновлювана енергетика», «Енергетика: економіка, 
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технології, екологія», «Віконні технології», «Холодильна техніка та технологія»; чл-кор. 

НАН України А.О. Авраменко – заступник головного редактора журналів «Промислова 

теплотехніка», «Кераміка: Наука та життя» та член редколегії журналу «Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies»;  чл-кор. НАН України Басок Б.І. – член редколегій 

журналів «Journal of New Technologies in Environmental Science», «Промислова 

теплотехніка», «Кераміка: Наука та життя»; Ободович О.М. – член редакційних колегій 

журналів «Biotechnologia Acta» та «Кераміка: Наука та життя»; Саблій Л.А. – член 

редколегій журналу «Хімія і технологія води» та «Biotechnologia Acta»; Недбайло О.М. 

відповідальний секретар та член редакційної колегії журналу «Кераміка: наука і життя»; 

Горобець В.Г. – член редколегій журналів «Енергетика і автоматика» та журналу 

«Теплофізика та Теплоенергетика»; Дешко В.І. є членом редколегій наукових журналів 

«Journal of New Technologies in Environmental Science», «Енергетика, економіка, 

технології, екологія», «Збірник наукових праць УДУЗТ», «Авіаційно-космічна техніка і 

технологія»; Петрова Ж. О. – член редколегій журналів «Кераміка: Наука та життя» 

«Софія Прима: Діалог вічного повернення»; Супрун Т.Т. – член експертної ради журналу 

Eurasian Physical Technical Journal. 

Інститут є базовою організацією для проходження наукової та переддипломної 

практики, виконання наукової роботи, дипломних робіт, магістерських дисертацій 

студентами НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». 

10 студентів НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» проходили переддипломну практику 

та готували бакалаврські (3 робіт) та магістерські (3 робіт) дисертації на базі Інституту.  

Пр.н.с., д.т.н., проф. В.Г. Горобець здійснював керівництво 1 магістерською 

дипломною роботою; пр.н.с., к.т.н., ст. наук. співр. Кузьменко І.М. здійснював 

керівництво 1 магістерською роботою і 2 бакалаврськими роботами; ст. наук. співр., д.т.н. 

М.З. Абдулін здійснював керівництво2магістерськими роботами, ст. наук. співр., д.т.н., 

проф.В.І. Дешко  здійснював керівництво 2 преддипломними практиками практиками 

(магістерської Освітньо професіної програми: 2 курс М. Нестерець та К. Пахунова) та  3 

магістерськими дисертаціями ОПП М. Нестерець, К. Пахунова, М.Кулік , а також 1  

бакалаврською преддипломною  практикою М. Войків 4 курс. 

Спеціальності та спеціалізації, з яких здійснювалася підготовка магістрів у 

Інституті були наступні: 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 144 Теплотехніка. 

Спеціалізація - Промислова та муніципальна енергетика і енергозбереження; 144 

Теплотехніка. Спеціалізація – Теплофізика; 142 Енергетичне машинобудування. 

Спеціалізація – газотурбінні установки і компресорні станції. 

http://journals.uran.ua/eejet/index
http://journals.uran.ua/eejet/index
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На базі Інституту Басок Б.І був керівником стажування і підвищення кваліфікації 

декана КНУБА, професора Приймака О.В. та drhab. inż. Hanna Koshlak, Katedra Fizyki 

Budowli i Energii Odnawialnej, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, 

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce; Недбайло 

О.М. був керівником від ІТТФ НАН України за програмою підвищення кваліфікації 

викладачів кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету 

харчових технологій (2 викладачі, 10.01.2022 – 18.02.2022 р.). 

Співробітники Інституту постійно підвищують свою кваліфікацію: Ободович О.М. 

проходив стажування в Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in 

Krakow (12.02. – 20.03.2022 р.) та отримав сертифікат SZFL – 001759/; Лисенко О.М. 

отримала сертифікати про успішне завершення курсу “Цифрові інструменти Google для 

освіти” (№GDTfE-02-05126), за участь у міжнародному освітньому заході «Імплементація 

«зелених» та цифрових технологій в міжнародний освітній простір»; Гусарова О.В. 

одержала сертифікати підвищення кваліфікації на курсах “Цифрові інструменти Google 

для освіти” та за участь у вебінарі “Цифрові інструменти Google для освіти”; Недбайло 

О.М. прийняв участь у 7 вебінарах; Мороз М.В. прийняла участь у трьох навчальних 

семінарах Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Гончарук С.М. отримала 

атестат про присвоєння вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 144 

Теплоенергетика (на підставі рішення атестаційної колегії від 01 лютого 2022 р. АС 

№000688). 

Халатов А.А., Гільчук А.В., Панченко Н.А., Доник Т.В. відзначені подякою за 

особистий внесок в організацію та проведення Конкурсу «Еко-Техно Україна 2022» 

Національного етапу міжнародного конкурсу наукового -технічної творчості учнів «ISEF-

2022» (International Science and Engineering Fair). 

Гільчук А.В. отримав Подяку від Оргкомітету міжнародного конкурсу 

студентських робіт BlackSea Science, як керівник студентів, що зайняли призові місця 

(студенти Попівчак Богдан і Коваль Сергій зайняли 3 місце). 

Недбайло О.М. був головою журі в двох номінаціях щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «Енергія і середовище» Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

28.11.2013 р. за № 2037/24569, лист – запрошення №35/4 від 09.02.2022 р.). 

Гоцуленку В.В. присуджено Премію Верховної Ради України молодим ученим за 

2020 рік (Постанова Верховної Ради України від 01.12.2021 року № 1918-ІХ) за роботу 

"Підвищення ефективності кінцевого споживання енергії соціально-важливими 
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користувачами (на прикладі найбільш енергоємних споживачів України: населення та 

металургії)" в складі авторів. 

Слободянюк К.С, Самойленко К.М. нагороджені свідоцтвом лауреата премії 

Президента України для молодих вчених.  

Новікова Ю.П. нагороджена грамотою від Національної академії наук України за 

роботу «Інтенсифікація процесу сушіння композиційних гранул на основі мулових 

відкладень». 

Гончарук С.М., Новікова Ю.П., Малащук Н.С. отримували стипендію НАН 

України для молодих вчених; Слободянюк К.С, Новікова Ю.П. – стипендію Президента 

України; Самойленко К.М. – стипендію ім. академіка НАН України Б.Є. Патона. 

 

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. Віце-президенти ─ чл..-

кор НАН України Б.І. Басок, В.А. Степаненко. 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). 

ГС «Біоенергетична асоціація України» заснована у 2013 році – 22 провідні 

компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики. 

Співробітники ІТТФ займають ряд керівних посад в асоціації: Гелетуха Г.Г. – голова 

правління, Матвєєв Ю.Б., Олійник Є.М. – члени правління, Желєзна Т.А., Кучерук П.П. – 

члени експертної ради.  ІТТФ і БАУ проводять спільні заходи з розвитку біоенергетики, 

зокрема: міжнародна конференція «Енергія з біомаси. Спільно проводиться робота з 

покращення законодавчого поля в галузі біоенергетики, що включає законотворчу 

діяльність, роботу у профільних комітетах Верховної Ради та громадських радах і робочих 

групах профільних органів виконавчої влади. 

Національний комітет з тепло- і масообміну (далі Комітет) був створений 

Президією Національної академії наук України в 1995 році (Постанова № 206 від 12.07.95) 

на базі Інституту технічної теплофізики НАН України. Головою Комітету є академік НАН 

України Ю.Ф. Снєжкін. Положення про Національний комітет з тепло- і масообміну і його 

склад було оновлено в 2018 р. він включає 19 осіб. Діяльність Комітету спрямована на 
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досягнення основної мети його створення – забезпечення подальшого розвитку і 

підвищення ефективності координації досліджень з тепломасообміну, розвитку і 

підвищення рівня міжнародного співробітництва, а також створення необхідних умов для 

інтеграції вчених України в міжнародну систему розподілу наукової праці. Члени 

Комітету беруть активну участь у роботі Науково-технічної спілки енергетиків та 

електротехніків України, громадських спілках «Біоенергетична асоціація України» та 

«Теплові насоси». Фахівці Комітету є членами редакційних колегій ряду міжнародних 

спеціалізованих журналів, експертами запитів на науково-дослідні роботи тощо. 
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ФОРМА V-1 

Окремі чисельні показники співпраці з вищими навчальними закладами і установами 

Міністерства освіти і науки України (МОН) 

1. Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою 
та закладами вищої освіти: 
загальна кількість на 31.12.2022 36 
укладених у звітному році 2 
1. Угода №03-П/570,7 на проведення практики здобувачів закладу вищої освіти між 

Національним університетом харчових технологій та Інститутом технічної 
теплофізики НАН України від 23 листопада 2022 року; 

2. Договір на проведення практики здобувачів вищої освіти Національного технічного 
університету «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» від 
07.12.2022. 

2. Кількість створених спільно з закладами вищої освіти: 

 філій кафедр 

загальна  кількість на 31.12.2022  
створених у звітному році  
_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(назва та філії кафедри, створеної у звітному році) 

 факультетів 

загальна  кількість на 31.12.2022  
створених у звітному році  
_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освітита факультету або його філії, створених у звітному 
році) 

 лабораторій 

загальна  кількість на 31.12.2022  
створених у звітному році  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освіти та лабораторії, створеної у звітному році) 

 інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо) 

загальна  кількість на 31.12.2022  
створених у звітному році  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(назва закладу вищої освіти та спільної структури, створеної у звітному році) 
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3. Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2021/2022 навчальному році 
проходили магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, 
що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці 

3 

Кількість студентів закладів вищої освіти, які у 2022/2023 навчальному році 
проходять магістерську підготовку у спільних науково-навчальних структурах, 
що функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці 

(додатково на окремих аркушах вказати назви спеціальностей та 
спеціалізацій, з яких здійснювалася підготовка магістрів) 

 

4. Кількість наукових тем і проєктів, які у звітному році розроблялись спільно з 
вченими-освітянами 

3 

5. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали 
викладачами в системі освіти, всього 

27 

у тому числі:  академіків НАН України 1 
 членів-кореспондентів НАН України 2 
очолюють:  кафедри  
 факультети 1 

6. Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої 
вченої ради при науковій установі 

6 

7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до 
спеціалізованих рад при закладах вищої освіти 

14 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі 
дипломні роботи 

4 

9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі 10 

10. Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на роботуу звітному 
році: 

24 

 з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої академії наук учнівської 
молоді 

 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій 5 

12. Кількість опублікованих у звітному році: 
 підручників для вищої та 

1 

  середньої школи  
 навчальних посібників для вищої та 15 
  середньої школи  

13. Кількість наукових співробітників і викладачів закладів вищої освіти і установ 
МОН, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі 

3 

16. Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на 
спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього 

 

у тому числі:  на здобуття ступеня доктора наук  
 на здобуття ступеня кандидата наук  

                              на здобуття ступеня доктора філософії  
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VІ. Конференції, семінари, з’їзди тощо 
Інформація про проведені в 2022 році установою конференції, семінари, з’їзди, наради 

тощо, в яких установа виступила як організатор або співорганізатор: 

Назва Співорганізатори Дата 
проведе-

ння 

Місце 
проведення 

Кількість 
учасників (в т.ч. з 

країн далекого 
зарубіжжя, з 
країн СНД) 

Загальна проблематика; 
найбільш вагомі результати 

заходу (рішення, 
рекомендації, зміст 

резолюції) 

XХІІ міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
студентів, 
аспірантів і 
молодих вчених 
«Ресурсозберігаю
чі технології та 
обладнання»  

(в он-лайн 
форматі) 

 

- Національний 
технічний 
університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут ім. Ігоря 
Сікорського» 

- Інститут 
технічної 
теплофізики НАН 
України 

-Грузинський 
технічний 
університет 

- Інститут Газу 
НАН України 

24-26 
травня 

2022р 

м. Київ 

Національн
ий 

технічний 
університет 

України 
"Київський
сполітехніч

ний 
інститут ім. 
І.Сікорсько

го" 

Дистанційний 
формат 
Загальна 
кількість 
учасників 
більше 100 осіб 

1.За результатами 
обговорення 
представлених на 
конференції доповідей  
визнати перспективність 
виконаних досліджень та 
схвалити доцільність 
подальшого розвитку та 
поглиблення наукових 
розробок у відповідних 
наукових напрямках, що 
визначені в проблематиці 
конференції.  

2. З метою створення 
науково-методологічних 
основ вивчення основних 
ресусоенергозберігаючих 
заходів, обладнання 
теплотехнологій та 
хімічних технологій в 
Україні рекомендується 
залучити матеріали 
конференції до дисциплін 
«Основні процеси та 
обладнання 
ресурсоенергозберігаючих 
технологій» та «Сучасне 
обладнання хімічних 
технологій» з розробкою 
відповідного методичного 
забезпечення. 

3. Підвищити рівень 
залучення студентів, 
аспірантів до наукових 
досліджень України в 
галузі ресурсо- та 
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енергозбереження.  

XХХ 
всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
студентів, 
аспірантів і 
молодих вчених 
«Обладнання 
хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів» 

(в он-лайн 
форматі) 

- Національний 
технічний 
університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут ім. Ігоря 
Сікорського» 

- Інститут 
технічної 
теплофізики НАН 
України 

-Грузинський 
технічний 
університет 
- Інститут Газу 
НАН України 

24-26 
травня202

2 р. 

м. Київ 

Національн
ий 

технічний 
університет 

України 
"Київський
сполітехніч

ний 
інститут ім. 
І.Сікорсько

го" 

Дистанційний 
формат 
Загальна 
кількість 
учасників 
більше 100 осіб 

На заключному 
пленарному засіданні 
конференції було 
прийнятонаступне 
рішення: 

1. За результатами 
обговорення 
представлених на 
конференціїдоповідей 
визнати перспективність 
виконаних досліджень та 
схвалитидоцільність 
подальшого розвитку та 
поглиблення наукових 
розробок увідповідних 
наукових напрямках, що 
визначені в проблематиці 
конференції. 

2. З метою створення 
науково-методологічних 
основ вивченняосновних 
ресусоенергозберігаючих 
заходів, обладнання 
теплотехнологій 
тахімічних технологій в 
Україні рекомендується 
залучити 
матеріаликонференції до 
дисциплін «Основні 
процеси та 
обладнанняресурсоенерго
зберігаючих технологій» 
та «Сучасне обладнання 
хімічнихтехнологій» з 
розробкою відповідного 
методичного 
забезпечення. 

3. Підвищити рівень 
залучення студентів, 
аспірантів до 
науковихдосліджень 
України в галузі ресурсо- 
та енергозбереження. 

XХХІІ 
Міжнародна 
конференція 
«Проблеми 
екології та 
експлуатації 
об’єктів 
енергетики» 

-Міністерство 
розвитку громад 
та територій 
України 

-Міністерство 
енергетики 
України 

20-22 
вересня 
2022 р. 

м. Київ 

 

Дистанційний 
формат 
Загальна 
кількість 
учасників 
більше 100 осіб 
в т.ч.заучасті 23 
представників з 
більше аніж 5 

Проблематика 
конференції: 
1.Шляхи скорочення 
споживання природного 
газу та заміщення його 
іншими видами палива в 
комунальній 
теплоенергетиці; 
2.Експлуатація об’єктів 
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(в он-лайн 
форматі) 

-Міністерство 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів України 

-Національна 
академія наук 
України 

-Інститут 
технічної 
теплофізики 

-Інститут 
промислової 
екології 

-Всеукраїнська 
Енергетична 
Асамблея 

країн (Україна, 
Польща, Литва, 
Латвія, 
Узбекистан, 
Болгарія та ін.). 
До обговорень 
були долучені 
більше 100 
учасників 
заходу, серед 
яких 
представники 
відомчих 
Міністерств, 
підприємств 
теплокомуненер
го, профільних 
організацій.  

промислової та 
муніципальної 
енергетики; 
3.сучасні екологічно 
чистіші та 
енергозберігаючі 
технології спалювання 
палив; 
4.Енергозбереження в 
комунальній 
теплоенергетиці; 
5.Екологічні проблеми 
енергетики; 
6.Зменшення забруднення 
навколишнього 
середовища і зниження 
викидів парникових газів 
енергооб’єктами, 
відповідно до вимог 
Директив ЄС; 
7.Формування 
внутрішнього ринку 
дозволів на викиди 
парникових газів в 
Україні; 
8.Процеси поводження з 
твердими побутовими 
відходами. 

VI Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ 
ВІДНОВЛЮВАН
ОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ, 
БУДІВНИЦТВА 
ТА 
ІНЖЕНЕРНОЇ 
ЕКОЛОГІЇ 

 (в он-лайн 
форматі) 

--Національна 
академія наук 
України 
-Інститут 
технічної 
теплофізики НАН 
України 

24–27 
листопада 

2022р. 

м. Кельце, 
(Польща) 

Kielce, 
(Poland) 

 

Дистанційний
формат 

Загальнакількіс
тьучасників  47 
осіб 

представникизУ
країни, Польщі, 
Литви, 
Німеччини, 
Хорватії, 
Словаччини 

Проблематика 
конференції: 

1. Актуальні проблеми 
будівельної фізики. 

2. Актуальні проблеми 
інженерії довкілля та 
екології. 

3. Актуальні проблеми 
теплової та відновлюваної 
енергетики. 

4. Актуальні проблеми 
фундаментального 
тепломасообміну. 

5. Теоретичні основи 
теплових машин. 

6. Актуальні проблеми 
кількісної оцінки 
низьковуглецевої 
енергетики та 
промисловості. 

7. Теплофізика взаємодії 
будівлі з навколишнім 
середовищем. 

XХІІІ - Національний 5-7 грудня м. Київ Дистанційний На конференції було 

http://uaea.com.ua/
http://uaea.com.ua/
http://uaea.com.ua/
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міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
студентів, 
аспірантів і 
молодих вчених 
«Ресурсозберігаю
чі технології та 
обладнання» 
2022 

(в он-лайн 
форматі) 

 

технічний 
університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут ім. Ігоря 
Сікорського» 

- Інститут 
технічної 
теплофізики НАН 
України 

-Грузинський 
технічний 
університет 

- Інститут Газу 
НАН України 

2022 Національн
ий 

технічний 
університет 

України 
"Київський
сполітехніч

ний 
інститут ім. 
І.Сікорсько

го" 

формат 
Загальна 
кількість 
учасників 
більше 100 осіб 

прийнятонаступне 
рішення: 
1.Ввизнати 
перспективність 
виконаних досліджень та 
схвалити доцільність 
подальшого розвитку та 
поглиблення наукових 
розробок у відповідних 
наукових напрямках, що 
визначені в проблематиці 
конференції.  

2. Залучити матеріали 
конференції до дисциплін 
«Основні процеси та 
обладнання 
ресурсоенергозберігаючих 
технологій» та «Сучасне 
обладнання хімічних 
технологій» з розробкою 
відповідного методичного 
забезпечення. 

3. Видати збірник праць 
конференції. 

4. Визначити за доцільне 
поширення інформації 
про конференцію в 
засобах масової 
інформації та залучення 
до наступних конференцій 
широкого кола 
вітчизняних і іноземних 
науковців. 

XХХІ 
всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
студентів, 
аспірантів і 
молодих вчених 
«Обладнання 
хімічних 
виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів» 

. - Національний 
технічний 
університет 
України 
«Київський 
політехнічний 
інститут ім. Ігоря 
Сікорського» 

- Інститут 
технічної 
теплофізики НАН 
України 

-Грузинський 
технічний 

5-10 
грудня 

2022 р. 

м. Київ 

Національн
ий 

технічний 
університет 

України 
"Київський
сполітехніч

ний 
інститут ім. 
І.Сікорсько

го",  

Дистанційний 
формат 
Загальна 
кількість 
учасників 
більше 100 осіб 

На конференції було 
прийнято наступне 
рішення: 

1. За результатами 
обговорення 
представлених на 
конференції доповідей 
визнати перспективність 
виконаних досліджень та 
схвалити доцільність 
подальшого розвитку та 
поглиблення наукових 
розробок у відповідних 
наукових напрямках, що 
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Інформація про заплановані на 2023 рік заходи, в яких установа є організатором або 
співорганізатором, за схемою: 

 

Назва 

(Назви заходів 
навести українською, 

російською та 
англійською мовами) 

Дата 
проведен

ня 

Місце 
проведення 

Перелік співорганізаторів Посилання на веб-
сайт інституту або 

конференції 

XХХІ конференція 
«Проблеми екології 
та експлуатації 
об’єктів енергетики» 

XХХІ conference 
"Problems of ecology 
and operation of 
energy facilities" 

червень 
2023 р. 

м. Київ -Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 

-Міністерство захисту 
навколишнього 
середовища і природних 
ресурсів України 

-Міністерство розвитку 
громад і територій 
України 

-Національна академія 
наук України 

-Інститут промислової 

http://etevk.org.ua/ 

(в он-лайн 
форматі) 

 

університет 
- Інститут Газу 
НАН України 

визначені в проблематиці 
конференції. 

2. З метою створення 
науково-методологічних 
основ вивчення основних 
ресусоенергозберігаючих 
заходів, обладнання 
теплотехнологій та 
хімічних технологій в 
Україні рекомендується 
залучити матеріали 
конференції до дисциплін 
«Основні процеси та 
обладнання 
ресурсоенергозберігаючих 
технологій» та «Сучасне 
обладнання хімічних 
технологій» з розробкою 
відповідного методичного 
забезпечення. 

3. Підвищити рівень 
залучення студентів, 
аспірантів до наукових 
досліджень України в 
галузі ресурсо- та 
енергозбереження. 

http://etevk.org.ua/
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екології 

-Всеукраїнська 
Енергетична Асамблея 

Міжнародна 
конференція «Енергія 
з біомаси» 

International 
Conference on 
Biomass for Energy 

вереснь 
2023 р. 

м. Київ -НТЦ «Біомаса», 

-ГС «Біоенергетична 
асоціація України», 

-ГО «Агентство з 
відновлюваної 
енергетики» 

http://uabioconf.org/ 

XІІІ Міжнародна 
конференція 
«Проблеми 
теплофізики та 
теплоенергетики» 

XІІІ International 
Conference "Problems 
of Heat Physics and 
Heat Power 
Engineering" 

травень 
2023 р. 

м. Київ -Інститут технічної 
теплофізики НАН України 

 

www.ittf.kiev.ua 

 

XХIV міжнародна 
науково-практична 
конференція 
студентів, аспірантів і 
молодих вчених 
«Ресурсозберігаючі 
технології та 
обладнання» 

XХIV International 
Scientific Conference 
of students and young 
scientists "Resource-
saving technologies 
and equipment" 

грудень 
2023 р 

м. Київ -. Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

-. Інститут технічної 
теплофізики НАН України 

-. Грузинський технічний 
університет 

- Інститут Газу НАН 
України 

 

https://ci.kpi.ua/uk/cat
egory/international_sci
entific_conference/ 

 

 

http://uabioconf.org/
http://www.ittf.kiev.ua/
https://ci.kpi.ua/uk/category/international_scientific_conference/
https://ci.kpi.ua/uk/category/international_scientific_conference/
https://ci.kpi.ua/uk/category/international_scientific_conference/
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VII. Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності 
 

ФОРМА VII-1 
Результати 

винахідницької роботи, створення та використання 
об’єктів права інтелектуальної власності у 2022 р. ⃰ 

№№ 
п/п Назва показників Одиниця 

 
Кількість Прим

ітка 
Всь
ого 

КПКВК
6541030 

КПКВК
6541230 

 

1. Подано заявок на реєстрацію винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, всього, у т.ч. до: заявка 10 7 

 
3 

 

1.1. уповноваженого органу у сфері інтелектуальної власності 
України: 

- винаходи  
- корисні моделі 
- промислові зразки 

 
 

 
10 

8 

2 

0 

 
7 

7 

0 

0 

 
3 

1 

2 

0 

 

1.2. патентних відомств нових незалежних держав (ННД)** (вказати 
яких)   

    

1.3. патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)      
2. Подано заявок на сорт рослин до уповноваженого органу у сфері 

сортів рослин України всього, у т.ч.: 
заявка     

 -на реєстрацію прав на сорт з отриманням патенту      
        - на реєстрацію прав на поширення сорту з отриманням 

свідоцтва 
     

3. Зареєстровано винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків, всього, у т.ч. в:  реєстрація  

15 15 0  

3.1. уповноваженому органі у сфері інтелектуальної власності 
України:  

15 15 0  

 - винаходи  13 13 0  
 - корисні моделі  2 2 0  
 - промислові зразки      
3.2. патентних відомств ННД** (вказати яких)      
3.3. патентних відомств інших іноземних країн (вказати яких)      
4. Зареєстровано прав на сорт, всього, у т.ч. з видачею: реєстрація     
 - патенту на сорт рослин      
 - свідоцтва про реєстрацію сорту      
5. Укладено договорів на надання права користування ОПІВ: договір     
5.1. Ліцензійний договір про надання виключної, одиночної ліцензії 

на використання винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків:  

- в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

5.2  Ліцензійний договір про надання невиключної ліцензії на 
використання винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків: 

- в Україні  
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     
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5.3. Договір на передачу ноу-хау: 
- в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

 5.4. Ліцензійний договір (авторській договір) на використання 
комп’ютерних програм, баз даних та інших об’єктів авторського 
права: 

договір 
 
 
 

    

 - в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

 
    

5.5. Ліцензійні договори на використання торговельних марок: 
- в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

5.6. Ліцензійні договори на використання сортів рослин: 
- в Україні 
- в ННД (вказати яких ) 
- в інших країнах (вказати яких) 

договір     

6. Складено звітів про патентні дослідження Звіт      
7. Подано заявок на реєстрацію торговельних марок: заявка     

 - в Україні 
- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

     

8. Зареєстровано торговельних марок: реєстрація     
 - в Україні 

- в ННД (вказати яких) 
- в інших країнах (вказати яких) 

     

9. Кількість авторів заявок на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, сорти рослин 

автор 24 20 4  

10. Кількість зареєстрованих ОПІВ установи, на які є чинні майнові 
права, засвідчені:  

183 181 2  

 - патентом на винаходи патент 140 138 2  
 - патентом на корисні моделі патент 42 42 0  
 - патентом (свідоцтвом)  на промислові зразки свідоцтво 

(патент) 
    

 - патентом на сорти рослин патент     
 - свідоцтвом на сорти рослин свідоцтво 1 1 0  
 - свідоцтвом на торговельні марки свідоцтво     
101 Кількість створених в науковій установі наступних ОПІВ, на які 

є чинні майнові права  
    

 - комп’ютерні програми      
 - бази даних      
 - інші об’єкти авторського права      
 - комерційні таємниці      
 - ноу-хау      
11. Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, створених в 

установі у звітному році та попередніх роках, що використані у 
звітному році: 

 
    

11.1. винаходів, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 
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11.2. корисних моделей, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.3. промислових зразків, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.4. торговельних марок, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.5. ноу-хау, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.6. сортів рослин, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

11.7. комп`ютерних програм та баз даних, разом: 
в тому числі: 
- використано підприємствами або організаціями, яким надано 
(передано) установою право користування; 
- використано установою при випуску та реалізації дослідної 
партії продукції та/або послуг; 
- використано у власній науковій діяльності установи. 

 

    

12. Кількість наукових та інженерно-технічних працівників особа 313    
13. Кількість працівників підрозділу з питань трансферу технологій, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності особа 2    

 
 П.і.п. виконавця, № телефону, електронна пошта   Холоденко Валентина Володимирівна 

+380(63)962-77-00;  perepiska_49@ukr.net 
• При змішаних  видах угод , а також  угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання 

та  матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 5.1-5.6, якщо у зазначених договорах 
спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням істотних умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 
Цивільного кодексу України, причому передача відповідного об’єкта  інтелектуальної власності має основне 
значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об’єкт  
авторського  права – комп’ютерна програма  тощо) 

• Разом з річним звітом  згідно з постановою Президії НАН України  від 22.11.2000 № 319 надаються матеріали  
на звання “Винахідник  року  НАН України” , зокрема: 
− клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки 
− перелік об’єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на присвоєння  звання, в якому 

необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об’єкти права інтелектуальної власності, 
рік і місце використання, відомості про результати використання об’єктів права інтелектуальної власності;  

* дані мають відповідати інформації, що відображається в системі РІТ НОД НАН України. 
** Нові незалежні держави: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, 
Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. 
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ФОРМА VII-2 
Договори на використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 
Вид договору, 

 Вид ОПІВ, 
Вид охоронного 

документа, 
Патентне відомство, 
Предмет договору 

Номер 
охоронного 
документа  
(якщо є) 

Фірма-ліцензіат, 
країна; 

дата укладання 
договору; 
строк дії 

 
Ліцензіар 

Надходження коштів за 
договором у звітному 

році, 
тис. грн. 

Примітка 

    Всього У тому 
числі 
роялті 

 

 
 

 
ФОРМА VII-3 

Заявки на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності 
 

№№ 
п/п 

Вид об’єкта права інтелектуальної 
власності 

Номер, дата  заявки Заявник (и)  Примітки 

1 Винахід   
  а 2022 01812 , 

від 31.05.2022  р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

2 Винахід   
  а 2022 01815 , 

від 31.05.2022  р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

3 Винахід   
  а 2022 01816 , 

від 31.05.2022  р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

4 Винахід   
  а 2022 03181 , 

від 01.09.2022  р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

5 Винахід   
  а 2022 03579 , 

від 26.09.2022  р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

6 Винахід    а 2022 03654 , 
від 30.09.2022  р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

7 Винахід а202204223 
від 07.11.2022 р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

8 Винахід а202204223 
від 05.12.2022 р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

9 Корисна модель u202201814 
від 31.05.2022р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

10 Корисна модель u202204594 
від 31.10.2022р. 

ІТТФ НАН 
України 

 

 
ФОРМА VII-4 

Державна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності 
 
№№ 
п/п 

Вид об’єкта права інтелектуальної 
власності 

Дата державної реєстрації 
(публікації відомостей про 
державну реєстрацію), 
номер патенту (свідоцтва)   

Заявник(и)  Примітки 

1 Винахід Патент №125240   від 
02.02.2022 

 

ІТТФ НАН 
України 

 

2 Винахід Патент №125421   від 
03.03.2022  

ІТТФ НАН 
України 

 

3 Винахід   
Патент №125666   від 

ІТТФ НАН 
України 
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ФОРМА VII-5 

Дані щодо обліку нематеріальних активів  
№
/
№ 

Показник 

В
ин

ах
од

и 

К
ор

ис
ні

 
мо

де
лі

 

П
ро

ми
сл

ов
і  

зр
аз

ки
 

То
рг

ов
ел

ьн
і м

ар
ки

 

С
ор

ти
 

ро
сл

ин
 

К
ом

п’
ю

те
р

ні
 

пр
ог

ра
ми

 
(с

тв
ор

ен
і в

 
ус

та
но

ві
) 

Ба
зи

 д
ан

их
 

(с
тв

ор
ен

і в
 

ус
та

но
ві

) 

Ін
ш

ий
 

об
’є

кт
 

ав
то

рс
ьк

ог
о 

пр
ав

а 
(с

тв
ор

ен
ий

 
в 

ус
та

но
ві

) 

Н
оу

-х
ау

 

К
ом

ер
ці

йн
і 

та
єм

ни
ці

 

Ра
зо

м
 

1. Кількість 
нематеріальних 
активів, що 
відображені в 
балансі, всього 

30 12         42 

2. в тому числі 
відображені у 
балансі у звітному 
році 

30 12         42 

12.05.2022 
 

4 Винахід   
Патент №125692   від 

18.05.2022 
 

ІТТФ НАН 
України 

 

5 Винахід  Патент №125777   від 
01.06.2022   

 

ІТТФ НАН 
України 

 

6 Винахід  Патент №125855   
від 22.06.2022 

 

ІТТФ НАН 
України 

 

7 Винахід   
Патент №125864   від 

22.06.2022 

ІТТФ НАН 
України 

 

8 Винахід  
Патент №125987   від 

20.07.2022 

ІТТФ НАН 
України 

 

9 Винахід Патент №126010   від 
27.07.2022  

 

ІТТФ НАН 
України 

 

10 Винахід  
Патент №126009  від  

27.07.2022 
 

ІТТФ НАН 
України 

 

11 Винахід   
Патент №126175   від 

25.08.2022 
 

ІТТФ НАН 
України 

 

12 Винахід   
Патент №126579 

від 02.11.2022 
 
 

ІТТФ НАН 
України 

 

13 Винахід Патент № 126640від 
09.11.2022 

 

ІТТФ НАН 
України 

 

14 Корисна модель   
Патент №150907   від 

04.05.2022 
 

ІТТФ НАН 
України 

 

15 Корисна модель Патент №151327   від 
06.07.2022 

 

ІТТФ НАН 
України 
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Головний бухгалтер  Москальова В.О.  (П.І.П.) 

ФОРМА VII-6 
Дані щодо виплати винагороди винахідникам, авторам 

у 2022 р. за використання об’єктів права інтелектуальної власності  
№ №  
п/п 

Показник  Обсяг коштів,   
 грн. 

1. Разом - 
2. Обсяг винагороди, що сплачено науковою установою працівникам установи – 

творцям об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) (винахідникам, 
авторам промислових зразків, тощо) за використання ОПІВ, права на які 
передані установою іншим організаціям за ліцензійними та іншими 
договорами  

 
__ 
 

2.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими  __ 
3. Обсяг коштів, що сплачено науковою установою працівникам установи – 

творцям ОПІВ за використання ОПІВ при випуску та реалізації установою 
дослідної партії продукції та/або послуг 

__ 

3.1. В тому числі за використання ОПІВ, що є технологіями або їх складовими __ 
 
Головний бухгалтер   _______________________________ (П.І.П.) 

ФОРМА VII-7 
Працівники підрозділу з питань трансферу 

технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності* 
№ № 
п/п 

П.І.П Посада Примітки 

1. Холоденко Валентина 
Володимирівна 

Зав. сектором  тел.: +380(63)962-77-00 
e-mail: perepiska_49@ukr.net 

Керівник 
підрозділу 
(контактна особа) 

  Контактні дані керівника підрозділу 
(контактної особи), 
тел.: (044) 453-28-83 

* Якщо обов’язки здійснення діяльності покладено на окремого працівника, наводяться дані зазначеного працівника 
 
 

ФОРМА VII-8 
Інформація про реєстрацію технологій та їх складових, 
що створені або придбані за рахунок бюджетних коштів 

(надається, відповідно до розпорядження Президії НАН України від 16.01.2016 №33) 

 

№ 
з/п 

Назва технології та її державний 
реєстраційний номер 

Назва науково-дослідної роботи, в рамках якої створено 
технологію, та термін її виконання 

1.   

2.   
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VІІІ. Видавнича діяльність 
 

Монографії 
 
За бюджетною програмою 6541030: 
 

1. Технічні науки. 
Авраменко А.О., Басок Б.І., Давиденко Б.В. Термогідродинамічна нестійкість у 
теплових процесах. – /Інститут технічної теплофізики НАН України/. – Київ. Наукова 
думка. 2022. – 214 с. (17,00 обл. вид. арк.). – 100 прим. – ISBN 978-966-00-1828-0. 

У праці викладені результати досліджень із термічної та гідродинамічної 
нестійкості в потоках чистих рідин і нанорідин, які спостерігаються в мікроканалах і 
пористих середовищах. Розглянуто вплив ефектів обертання, броунівської та 
термофоретичної дифузії на критерії стійкості потоків. Розв’язано задачу термокапілярної 
нестійкості в тонкій плівці рідини, що випаровується. Висвітлено результати теоретичних 
та експериментальних досліджень шару пари під час плівкового кипіння нанорідини. 
Досліджено нестійкість біоконвекції в пористих середовищах за відсутності й наявності 
адсорбції та нестійкість біоконвективних падаючих шлейфів і мікроорганізмів, що 
поглинають кисень. Наведено результати чисельних досліджень автоколивань тиску та 
швидкості, що виникають у потоці повітря у вертикальному каналі в разі локального 
внутрішнього підведення теплоти. За певних рівнів амплітуди ці коливання тиску можуть 
зумовлювати погіршення роботи теплоенергетичного обладнання або навіть бути 
причиною його руйнування. Досліджено вплив потужності джерел підведення теплоти та 
висоти вертикального каналу на характеристики автоколивань тиску. Запропоновано 
заходи зі зменшення амплітуди цих коливань для запобігання їх руйнівному впливу на 
обладнання. 

Для фахівців у галузі теплофізики, гідродинаміки та теплоенергетики, а також для 
викладачів, аспірантів і студентів теплоенергетичних спеціальностей. 

The monograph presents fundamental research on thermal and hydrodynamic instability 
in the flows of pure liquids and nanofluids, which take place in microchannels and porous media. 
The influence of the effects of rotation, Brownian and thermophoretic diffusion on the criteria of 
flow stability is considered. The problem of thermocapillary instability in a thin film of 
evaporating liquid is connected. The results of theoretical and experimental studies of the 
instability of the vapor layer during film boiling of the nanofluid are highlighted. The instability 
of bioconvection in porous media in the absence and presence absorption and the instability of 
bioconvective falling plumes and microorganisms that absorb oxygen have been studied. The 
results of numerical investigations of pressure and velocity self-oscillations arising in an air flow 
in a vertical channel with local internal heat supply are also presented. At certain amplitude 
levels, these pressure oscillations can cause deterioration in the operation on heat and power 
equipment or even cause its destruction. The influence of the power of heat supply sources and 
the height of the vertical channel on the characteristics of pressure self-oscillations is 
investigated. Measures are proposed to reduce the amplitude of these oscillations to present their 
destructive effects on equipment. 

For specialists in the fields of thermophysics, hydrodynamics and thermal power 
engineering; will be useful for teachers and students of thermal energy specialties. 

 
Видання здійснене за кошти Цільової комплексної програми НАН України «Наукові 

основи функціонування та забезпечення умов розвитку науково-видавничого комплексу 
НАН України»  

 
2. Технічні науки. 
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Карп І.М., Нікітін Є.Є., Басок Б.І., Дубовський С.В., Гелетуха Г.Г., Сігал О.І., Дутка О.В., 
Комков І.С., Тарновський М.В., Силакін О.Е., Бабін М.Є., Желєзна Т.А., Пастух А.В., 
Падерно Д.Ю., Плашихін С.В., Ніжник Н.А. Стан та шляхи розвитку систем 
централізованого теплопостачання в Україні / Київ, Наукова думка, T. 2, 2022. – 175 с. 
(15,00 обл. вид. арк.). –150 прим. – ISBN 978-966-00-1822-0 

Викладено матеріал щодо розроблення довгострокових планів трансформації 
застарілих систем централізованого теплопостачання (СЦТ) у сучасні енергоефективні 
системи. Запропоновано сучасні інструменти розроблення довгострокових планів 
модернізації та ефективної експлуатації СЦТ, включно з геоінформаційними системами, 
системами енергетичного менеджменту та бенчмаркінгу. Наведено законодавчу світову та 
вітчизняну правові бази для розвитку когенерації, теплових насосів, біоенергетики, 
екологічної безпеки. 

Для працівників муніципалітетів, теплопостачальних організацій, науковців і 
фахівців зі сфери комунальної енергетики, а також викладачів і студентів енергетичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 

This information material is aimed at developing of the long-term plans for the 
transformation of obsolete district heating systems (DHS) into modern energy efficient systems. 
Proposes modern tools for developing long-term plans for modernization and efficient operation 
of the DHS, including a cost-benefit analysis method, geographic information systems, energy 
management systems and benchmarking. The legal world and domestic legal framework of the 
development of cogeneration, heat pumps, bioenergy, environmental safety is presented. 

The material is intended for employees of municipalities, heat supply organizations, 
scientists and specialists working in the municipal energy sphere, as well as for teachers and 
students of energy specialties of higher education institutions.  

 
Видання здійснене за кошти Цільової комплексної програми НАН України «Наукові 

основи функціонування та забезпечення умов розвитку науково-видавничого комплексу 
НАН України»  

 
3. Технічні науки. 
Babak V.P.1, Kovtun S.I.1, Dekusha L.V.2Metrology of heat flux measurements/ Institute of 
engineering thermophysics of the NAS of Ukraine.- Kyiv: PH “Akademperiodyka”. 2022.- 122 
p. (Ум. др. арк.9,91; Обл.вид. арк. 10,50). – 100пр. – ISBN: 978-966-360-456-5. 
DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.456.122. 
1 Інститут загальної  енергетики  НАН України; 
2 Інститут технічної теплофізики НАН України. 

The monograph examines the issues of metrology of heat flux measurements. The results 
of analytical researches of the uncertainty of results of measurement of the surface density of a 
heat flux are presented, the basic physical mechanisms of formation and transfer of a unit of 
measurement of the surface density of heat flux are stated, the modular metrological complex for 
the reproduction of the measurement unit of heat flux and hierarchical scheme for traceability of 
measurement results are considered. 

For researchers, engineers, as well as lecturers and postgraduates of higher education 
institutions dealing with the problems of thermophysical measurements and thermal energy 
audit. 

У монографії розглядаються питання метрології вимірювань теплових потоків. 
Наведено результати аналітичних досліджень невизначеності результатів вимірювання 
поверхневої густини теплового потоку, викладено основні фізичні механізми формування 
та передачі одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку, модульно-
метрологічний комплекс для відтворення одиниці вимірювання теплового потоку та 
ієрархічна схема простежуваностірезультатів вимірювань. 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.456.122
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Для науковців, інженерів, а також викладачів і аспірантів вищих навчальних 
закладів, які займаються проблемами теплофізичних вимірювань і теплоенергетичного 
аудиту. 

 
4. Технічні науки. 
Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Юрій Матвєєв, Петро Кучерук, Семен Драгнєв, 
Володимир Крамар, Віталій Зубенко, Анатолій Баштовий, Ольга Гайдай, Світлана 
Радченко, Анна Пастух, Олександра Трибой.Виробництво енергії з біомаси в Україні: 
технології, розвиток, перспективи. - Ін-т технічної теплофізики НАН України. — Київ: 
Академперіодика, 2022. — 373 с. (обл.-вид. арк. 18,63),- 200 прим. - ISBN 978-966-360-
464-0, https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.464.373 

Метою публікації є всебічний аналіз біомаси як відновлюваного джерела енергії, 
огляд сучасних технологій виробництва теплової та електричної енергії з біомаси, а також 
твердих, рідких і газоподібних біопалив. Наразі біомаса посідає четверте місце у світі за 
обсягами енергетичного використання. Сталий розвиток біоенергетики дає можливість 
зменшити залежність України від дорогих імпортованих енергоносіїв і забезпечити 
ефективне використання місцевого ресурсного потенціалу. 

The purpose of the publication is a comprehensive analysis of biomass as a renewable 
energy source, a review of modern technologies for the production of heat and power from 
biomass, as well as solid, liquid and gaseous biofuels. Currently, biomass ranks fourth in the 
world in terms of the use for energy. Sustainable development of bioenergy makes it possible to 
reduce Ukraine's dependence on expensive imported energy carriers and to ensure the efficient 
use of local resource potential. 

 
5. Mathematical Engineering. 
Andriy A. Avramenko, Igor V. Shevchuk. Modelling of Convective Heat and Mass Transfer in 
Nanofluids With and Without Boiling and Condensation. – Springer. Switzerland – 263 р. 
(19обл.арк.)(Scopus, ISI Web of Science)(міжнародневидання) 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-95081-1 
(у співавторстві з співробітником Institute of General Mechanical Engineering, TH Köln—
University of Applied Sciences, 51643 Gummersbach, Germany Шевчук І.В.) 

This book is devoted to analytical and numerical modeling of heat and mass transfer in 
nanofluids, including their methodology and results. The methodological foundations include the 
main provisions of the analysis of symmetry groups and self-similar forms of laminar and 
turbulent nanofluid flows and the perturbation method for studying flow instabilities. The main 
tasks include modeling of boundary layers of nanofluids, film condensation of stationary and 
moving vapor with nanoparticles, stable film boiling of nanofluids, instantaneous unsteady 
boiling and condensation of nano- and conventional liquids, vapor layer instability, as well as 
centrifugal instability and instability Dinu in nanofluids. 

Книга присвячена аналітичному та чисельному моделюванню тепломасообміну в 
нанофлюїдах, включаючи їх методологію та результати. Методологічні основи включають 
основні положення аналізу груп симетрії і самоподібні форми ламінарних і турбулентних 
потоків нанофлюїдів та дослідження нестійкості течії методом збурень. До основних 
завдань відноситься моделювання прикордонного шару нанофлюїдів, плівкова 
конденсація нерухомої та рухомої пари з наночастинками, стійке плівкове кипіння 
нанофлюїдів, нестаціонарне кипіння та конденсація нано- та звичайних рідин, а також 
відцентрова нестійкість і нестійкість Діна в нанофлюїдах.  
 

6. Енергетика / Теплоенергетика. Теплотехніка 
Снєжкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Самойленко К.М., Слободянюк К.С. Тепломасообмін 
при сушінні комбінованих функціональних матеріалів. – Інститут технічної теплофізики 

https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.464.373
https://doi.org/10.1007/978-3-030-95081-1
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НАН України. – Київ. Видавництво «Тропеа», 2022. – 148 с. (9,50 обл.друк.арк.). – Тираж 
50. – ISBN 978-617-7894-60-4. 

Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми енергозбереження та 
розробки ресурсозберігаючих теплотехнологій переробки антиоксидантної сировини на 
основі столового буряку та фітоестрогенної сировини на основі сої на функціональні 
харчові порошки. В роботі розглянуто сучасні дослідження та способи переробки, а також 
запропоновано енергоефективну попередню підготовку рослинних матеріалів до сушіння, 
що дає можливість знизити енерговитрати на цьому етапі на 25-85 % у порівнянні з 
попередніми. Представлено дослідження тепломасообмінних процесів під час 
конвективного сушіння: антиоксидантної сировини, при якому відбувається 
інтенсифікація процесу зневоднення на 50 % при максимальному збереженні бетаніну 95 
%, а також інтенсифікація процесу зневоднення фітоестрогенної сировини на 21 % без 
критичних змін величини кислотного числа; сформульовано основні положення фізичної 
та математичної чисельної моделі тепломасообмінних процесів під час сушіння 
функціональної сировини. Вперше дериватографічними дослідженнями доведено, що 
термічна стійкість створеної антиоксидантної композиції вища за термічну стійкість 
складових компонентів. Середня питома теплота зневоднення суміші на 13,5 % нижча за 
теплоту зневоднення столового буряку і майже на 9 % менша теплоти зневоднення 
ревеню. Вперше, в результаті калориметричних досліджень встановлено, що теплота 
випаровування води в антиоксидантній сировині менша, ніж вихідних компонентів. 
Вперше встановлено питому теплоту випаровування води з фітоестрогенної суміші. В 
результаті створення комбінованого продукту під час сушіння зареєстровано інтегральний 
тепловий ефект в процесі випаровування – реакція жирів з жиророзчинними 
каротиноїдами, яка впливає на питому теплоту випаровування води із матеріалу. 

Видання призначено для працівників підприємств харчової промисловості, студентів 
закладів вищої освіти, магістрів та аспірантів інженерно-технічних спеціальностей. 
 
7. Технічні науки.  
Савенко В.І., Доценко С.І., Куліков П.М., Гончаренко Т.А., Ковальчук О.Ю. 
Ковальчук, Нестеренко І.С., Шатрова І.А., Демидова О.О., Гоц В.І., Фіалко Н.М., 
Дубинка О.В., Клюєва В.В., Ізмайлова О.В., Лященко Т.О., Пальчик С.П., Полосенко 
О.В. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні 
інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом. / Київ: Центр учбової 
літератури, 2022. – 148с. (9,25 ум. арк.) Тираж 300 прим. ISBN 978-611-01-2665-6. 

Монографію присвячено глибокому аналізу організаційних структур у галузі 
будівництва. Розглянуто фундаментальні елементи будівельної організації, моделі і 
багатокритеріальні методи управління будівництвом. Особлива увага приділена 
економіко-математичному моделюванню функціонування процесу будівництва з 
урахуванням всіх його складових з метою забезпечення енерго- і ресурсозбереження.  

Призначена для широкого кола спеціалістів, які працюють у галузі будівництва, 
розглядають будівельної теплофізики.  

 
8. Технічні науки.  
Макаренко В.Д., Гоц В.І., Чигиринець О.Е., Дубинка О.В., Максименко В.П., Фіалко 
Н.М., Панченко О.С., Максимов  С.Ю., Макаренко Ю.В., Галінська Т.А., Калюжний 
А.П., Кислюк Д.Я., Ткаченко С.М., Винников Ю.Л., Аргатенко Т.В., Яременко В.А. 
Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій / Київ: НУБіП 
України. 2022. 242с. (28,1 ум. арк.) Тираж 100 прим. ISBN 5-8366-1362-8. 
 Монографію присвячено експериментальним і теоретичним дослідженням 
корозійно-механічних руйнувань залізобетонних і сталевих конструкцій різного 
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призначення, зокрема підземним каналізаційним системам, які тривалий час 
експлуатуються в корозійно-агресивних середовищах. Проведені системні і комплексні 
дослідження тріщиностійкості арматури залізобетонних конструкцій із залученням 
сучасних критеріїв тріщиностійкості, чутливих до зміни структурно-фазового складу 
металу, що дає можливість підвищити корозійно- механічну стійкість залізобетонних 
виробів та трубопроводів транспортування води побутовими і промисловими 
споживачами. 
 Призначена для фахівців, що працюють в області проектування і будівництва 
гідротехнічних споруд різного призначення, а також для науковців, аспірантів, 
докторантів, викладачів ЗВО будівельних спеціальностей відповідного профілю. 
 
9. Технічні науки. 
Макаренко В.Д., Гоц В.І., Білик С.І., Чигиринець О.Е.,  Фіалко Н.М., Максимов 
С.Ю., Макаренко Ю.В., Ткаченко С.М., Савенко В.І., Полосенко О.В., Сангулія В.О., 
Максименко В.П. Основи корозійно-механічних руйнувань  залізобетонних і сталевих 
конструкцій / Київ: НУБіП України. 2022. 244с. (28,8 ум. арк.) Тираж 100 прим. ISBN 5-
8366-1372-3. 

Монографія присвячено експериментальним дослідженням корозійно-механічних 
руйнувань арматури і деструкції бетону, спричинених карбонізацією і хлоридизацією 
бетону. Наведені нові уявлення щодо механізму проникнення хлорид-іонів в бетонний 
захисний шар до арматурних стрижнів, викладені удосконалені математичні моделі 
розрахунку глибини проникнення в бетон вуглекислого газу (СО2) та хлорид-іонів (Cl-), 
отримані результати підтверджуються експериментальними даними, що надає можливість 
виконувати прогнозування технічного стану залізобетонних конструкцій і в цілому 
будівельних споруд; наведені діаграми взаємозв’язку тривалої втомленості і статистичної 
міцності арматурних стрижнів, що може служити підґрунтям для прогнозування 
залишкового робочого ресурсу залізобетонних конструкцій. 

Призначена для фахівців, що працюють в області проектування і будівництва 
гідротехнічних споруд різного призначення, а також для науковців, аспірантів, 
докторантів, викладачів ЗВО будівельних спеціальностей відповідного профілю. 
 
10. Технічні науки. 
P.P. Kucheruk, Y. B. Matveev, D.S. Komarchuk, S.A. Shvorov, V.E. Lukin, O.O. Opryshko, 
N.A. Pasichnyk, R.S. Rakhmedov. Experimentalstudyofthemethanefermentationprocess: 
Monograph. – 2022. - 233 p. (обл.-вид. арк. 11,6),ISBN 978-82-693070-0-9.  
https://www.amazon.com/EXPERIMENTAL-RESEARCH-METHANE-FERTILIZATION-
PROCESS-ebook-dp-
B0BHQNY2TG/dp/B0BHQNY2TG/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid 

P.P. Kucheruk, Y. B. Matveev – 50% обсягу монографії  
The monograph highlights the results of ourown experimental studies of the potential for 

biogas/methane formation: from monosubstrates, from manure waste and plant biomass during 
combined anaerobic fermentation. 

The results of experimental studies of the effect of substrate pretreatment on 
biogas/methane yields are presented. 

The results of experimental studies of the efficiency of energy use of solid waste by 
biochemical methods are highlighted. 

It can be useful for a wide range of research and teaching staff, agricultural professionals, 
graduate students and students. 

https://www.amazon.com/EXPERIMENTAL-RESEARCH-METHANE-FERTILIZATION-PROCESS-ebook-dp-B0BHQNY2TG/dp/B0BHQNY2TG/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid
https://www.amazon.com/EXPERIMENTAL-RESEARCH-METHANE-FERTILIZATION-PROCESS-ebook-dp-B0BHQNY2TG/dp/B0BHQNY2TG/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid
https://www.amazon.com/EXPERIMENTAL-RESEARCH-METHANE-FERTILIZATION-PROCESS-ebook-dp-B0BHQNY2TG/dp/B0BHQNY2TG/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid
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У монографії висвітлюються результати власних експериментальних досліджень 
потенціалу утворення біогазу/метану: з моносубстратів, з відходів гною та рослинної 
біомаси під час комбінованого анаеробного зброджування. 

Наведено результати експериментальних досліджень впливу попередньої обробки 
субстрату на вихід біогазу/метану. 

Висвітлено результати експериментальних досліджень ефективності енергетичного 
використання ТПВ біохімічними методами. 

Може бути корисним широкому колу науково-педагогічних працівників, 
спеціалістів сільського господарства, аспірантів і студентів. 

 
11.Технічні науки.  
Макаренко В.Д., Гоц В.І., Максимов С.Ю.,., Чигиринець О.Е., Фіалко Н.М., Мєшков 
Ю.Є., Войтович О.А., Макаренко Ю.В., Савенко В.І. Інноваційні технології та 
матеріали промислового устаткування і транспортних систем. Колективна монографія / 
Київ-Херсон: НУБіП України. 2022. 210с. (24,9 ум. арк.) Тираж 100 прим. ISBN 5-8366-
13712-2. 

В монографії викладені результати багаторічних експериментальних і теоретичних 
досліджень руйнувань залізобетонних і сталевих конструкцій техногенного та екологічно  
небезпечного призначення, зокрема промислових підприємств, наприклад ТЕЦ, 
гідротехнічних споруд, які тривалий час експлуатуються  в корозійно-агресивних 
середовищах. Особливу частину роботи займають експериментальні дослідження 
ерорзійно-ме6ханічних руйнувань арматури і деструкції бетону, спричинені карбонізацією 
і хлоридизацією бетону. В роботі наведені нові уявлення щодо механізму руйнувань 
арматурних стрижнів, причому отримані результати підтверджуються 
експериментальними даними, що надає можливість виконувати прогнозування технічного 
стану залізобетонних конструкцій і в цілому будівельних споруд; наведені діаграми 
тривалої втомленості (циклічної міцності) можуть служити підгрунтям для прогнозування 
залишкового робочого ресурсу інженерних конструкцій тривалого терміну експлуатації. 

Монографія призначена для фахівців, що працюють в області проектування і 
будівництва техногенних систем різного призначення, а також для науковців, аспірантів, 
докторантів, викладачів ЗВО машинобудівельних і транспортних спеціальностей 
відповідного профілю. 

 
За бюджетною програмою 6541230: 
 

1. Технічні науки.  
Gorobets V.G., Obodovich O.M., Lymar A.Y., Trokhaniak V.I., Antypov I.O., Spodyniuk 
N.A. Research of preparation processes of liquid grain feeds using rotor-pulsation technologies: 
[Monograph] - K.: КPE Yamchynskyi O.V., 178 с. (10,34 ум. арк.) – 300 прим. – ISBN 978-
617818453-3. 

В монографії проведені дослідження процесів тепло- і масопереносу в ротаційно-
пульсаційному апараті, який призначений для приготування рідкого зернового 
комбікорму. Розроблена математична модель та проведено чисельне моделювання 
гідродинамічних і теплообмінних процесів у кормовій суміші в процесі обробки її в 
робочій камері. Отримані гідравлічні і теплові характеристики гомогенної зернової суміші 
та визначені оптимальні геометричні розміри апарата. Проведені експериментальні 
дослідження процесів приготування кормових сумішей та визначені енергетичні затрати 
на вироблення одиниці кормової продукції. Проведено порівняння результатів чисельного 



Інститут технічної теплофізики НАН України 

94 
 

і експериментального дослідження та отримано їх задовільний збіг. Показані переваги 
нової конструкції апарату порівняно з відомими аналогами. 

The monograph is devoted to the development of new designs of rotary-
pulsation apparatus for the preparation of liquid grain feed, the principle of which is to use 
a working chamber with a rotor and a stator having the holes of different configurations. 
Numerical modeling and experimental study of hydrodynamics and heat transfer processes in the 
feed mixture during its preparation were carried out. As a result of the conducted researches all 
characteristics of a liquid feed mixes are received. The modes of operation of rotary-pulsation 
devices are determined, in which the feed mixture on a grain basis will be the most optimal for 
assimilation by domestic animals. The developed designs of rotary-pulsation devices can be used 
for feeding animals on farms and agro-industrial complexes. 

 
 

Розділи монографій: 
 

За бюджетною програмою 6541030: 
 
1. Технічні науки. A. Zaporozhets1, Z. Burova1, O. Dekusha1, S. Kovtun1, L. 

Dekusha2, L. Vorobiov2, S. Ivanov2.Information Measurement System for Thermal 
Conductivity Studying./ Advanced Energy Technologies and Systems I, Springer – рр. 1-19. 
(Ум. др. арк.1,60) 
(SCOPUS) 
Print ISBN 978-3-030-85745-5.  https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-85746-2. 
У співавторстві зі співробітниками  Інституту загальної  енергетики  НАН України. 
1 Інститут загальної  енергетики  НАН України; 
2 Інститут технічної теплофізики НАН України. 

In this paper it was proposed a concept and methodology for creating the measuring and 
computing complex for the precision measurement of thermal resistance and thermal 
conductivity of materials in the range from 0.02 to 1.5 W/(m K). The design of a heat block is 
developed that implements a symmetric method for measuring of the heat flux using two 
identical special heat flux sensors and provided with the active adiabatization system of the 
measuring cell. The information measurement system of the precision complex is represented by 
a set of software-controlled units that provide power and control of the heat unit as well as high-
precision registration of measurement information and its processing according to a given 
algorithm with an error of not more than 1.5%, which corresponds to modern requirements for 
metrological parameters of this type of research. 

У роботі запропоновано концепцію та методологію створення вимірювально-
обчислювального комплексу для точного вимірювання теплового опору та 
теплопровідності матеріалів у діапазоні від 0,02 до 1,5 Вт/(м К). Розроблено конструкцію 
теплового блоку, що реалізує симетричний метод вимірювання теплового потоку за 
допомогою двох однакових спеціальних датчиків теплового потоку та забезпечений 
системою активної адіабатизації вимірювальної комірки. Інформаційно-вимірювальна 
система прецизійного комплексу представлена набором програмно-керованих блоків, що 
забезпечують живлення та керування тепловим агрегатом, а також високоточну 
реєстрацію вимірювальної інформації та її обробку за заданим алгоритмом з похибкою не 
більше 1,5%, що відповідає сучасним вимогам до метрологічних параметрів даного виду 
досліджень.  

 
2.Технічні науки. Vorobiov L., Dekusha L., Ivanov S. Dynamic measurement 

methods application in the conductive calorimetry./Intellectual capital is the foundation 
ofInnovative development. Monographic series «European Science», Chapter 5. (2022). Book 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-85746-2
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10. Part 2. p 126-137. ScientificWorld –NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany .ISBN 978-3-
949059-53-7.  DOI: 10.30890/2709-2313.2022-10-02.  (Ум. др. арк.1,02).(Index Copernicus, 
Google Scholar). 

В роботі розглянуті сучасні динамічні методи вимірювань енергії імпульсу 
теплоти, в тому числі  метод із початковим перегрівом реакційної посудини. Описані 
запропоновані динамічний метод із скороченням режиму підготовки та екстраполяцією 
регулярних режимів за трьома вимірюваннями, а також  метод з екстраполяцією 
регулярних режимів за серіями багаторазових вимірювань. Зазначено, що метод  з 
екстраполяцією регулярних режимів за серіями багаторазових вимірювань дає можливість 
зменшити тривалість підготовки та вимірювання у 2…2,5 рази у порівнянні з 
інтегральним методом. 

The paper considers modern dynamic methods for measuring the energy of a heat pulse, 
including the method with the initial overheating of the reaction vessel. The proposed dynamic 
method with reduction of the preparation regime and extrapolation of regular regimes by three 
measurements, as well as the method with extrapolation of regular regimes over series of 
multiple measurements are described. It is noted that the method with extrapolation of regular 
regimes by series of multiple measurements makes it possible to reduce the duration of 
preparation and measurement by 2–2.5 times compared to the integral method. 
 

3.Технічні науки. Воробйов Л.Й., Декуша Л.В., Грищенко Т.Г. Батарейні 
перетворювачі теплового потоку для кондуктивної калориметрії. / Innovation  in  modern  
science. Monographic series «European Science». Chapter 2. (2022). Book 12. Part 1. 
ScientificWorld –NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany. ISBN 978-3-949059-59-9. DOI: 
10.30890/2709-2313.2022-12-01-014. (Ум. др. арк.1,33) (Index Copernicus, Google Scholar). 

В роботі розглянуті структура та принцип дії кондуктивних калориметрів, наведено 
огляд перетворювачів (сенсорів) кондуктивних калориметрів, більш детально розглянуто 
батарейні перетворювачі з гальванічним нанесенням парного термоелектродного 
матеріалу, надано опис конструкції та технології виготовлення перетворювачів у вигляді 
циліндричних оболонок. Зроблено висновок, що застосування гальванічних 
перетворювачів теплового потоку,  зважаючи на їх високу чутливість та технологічність 
виготовлення, є перспективним напрямом вдосконалення систем калориметрії. 

The paper considers the structure and principle of operation of conductive calorimeters, 
provides an overview of the transducers (sensors) of conductive calorimeters, examines in more 
detail battery transducers with galvanic deposition of paired thermoelectrode material, and 
describes the design and manufacturing technology of transducers in the form of cylindrical 
shells. It is concluded that due to the high sensitivity and manufacturability, the use of galvanic 
heat flux converters is a promising direction for improving calorimetry systems. 

 
4. Енергетика / Теплоенергетика. Теплотехніка. Снєжкін Ю.Ф., Шапар Р.О., 

Дмитренко Н.В., Гусарова О.В.Шляхи раціонального використання рослинної 
сільськогосподарської продукції/ Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно 
забруднених територій і створення сталих екосистем:колективна монографія / за заг. 
ред. Т. О. Чайки. – Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. – С. 394-406.(Обл.-вид. арк. 
1,0). ISBN 978-617-7915-59-0. 

The collective monograph outlines the results of research on the restoration of man -made 
contaminated territories and the creation of sustainable ecosystems. The problems and prospects 
of greening agricultural production to reproduce sustainable ecosystems are considered. The 
issue of effective use of the natural resource potential of rural areas in the context of greening 
and energy conservation is revealed. The directions and approaches to preserve and restore the 
natural resource potential of rural areas. Innovative eco -oriented approaches to the restoration of 
man -made contaminated territories and rural development have been investigated. The 
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directions of greening the methods of processing of agricultural products in ensuring the food 
security of Ukraine are determined. 

It is designed for scientists, teachers, managers and specialists of public administration, 
specialists of agro-formations, graduate students, students and anyone interested in the 
restoration of technogenically contaminated territories and the creation of sustainable 
ecosystems. 

У колективній монографії викладено результати досліджень щодо відновлення 
техногенно забруднених територій і створення сталих екосистем. Розглянуто проблеми та 
перспективи екологізації сільськогосподарського виробництва для відтворення сталих 
екосистем. Розкрито питання ефективного використання природно-ресурсного потенціалу 
сільських територій у контексті екологізації та енергозбереження. Наведено напрями та 
підходи щодо збереження та відновлення природно-ресурсного потенціалу сільських 
територій. Досліджено інноваційні екологоорієнтовані підходи у відновленні техногенно 
забруднених територій і розвитку сільських територій. Визначено напрями екологізації 
методів переробки сільськогосподарської продукції у забезпеченні продовольчої безпеки 
України. 

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного 
управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться 
питаннями щодо відновлення техногенно забруднених територій і створення сталих 
екосистем. 

Монографія: Екологоорієнтовані підходи відновлення техногенно забруднених 
територій і створення сталих екосистем: колективна монографія / за заг. ред. Т. О. 
Чайки. – Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2022. – 452 с.ISBN 978-617-7915-59-0. 
 

5. Енергетика / Теплоенергетика. Теплотехніка. Шапар Р.О., Гусарова 
О.В.Вплив параметрів сушильного агента та умов зневоднення на кінетику вологообміну / 
Галузеві дослідження XXI століття: аграрні науки, зоологія та ветеринарія, 
виробництво та технології:колективна монографія (1-е видання) / Вінниця: ГО 
«Європейська наукова платформа», 2022. – с. 74-80.  (Обл.-вид. арк. 0,5). – Тираж 100 екз. 
ISBN 978-617-7991-27-3. DOI 10.36074/hdsanzvvt.ed-1. 

In a collective scientific monograph, researchers consider the achievements and prospects 
of introduction of innovations in the food industry, improvement of technologies of cooking; 
They carry out a retrospective analysis of the scientific property of Professor M.P. Uncle; study 
the characteristics of black earth soils and heterosis forms of tobacco, carry out agro-ecological 
evaluation of land and characterize dehydration conditions; compare the conditions and 
indicators of the thermometry. 

Уколективнійнауковіймонографіїдослідникирозглядаютьздобуткитаперспектививп
ровадженняінноваційухарчовійпромисловості, 
удосконаленнятехнологійприготуваннястрав; 
здійснюютьретроспективнийаналізнауковонадбанняпрофесораМ.П. Дядечка; 
вивчаютьхарактеристикичорноземнихґрунтівтагетерозисніформитютюну, 
здійснюютьагроекологічнуоцінкуземельтахарактеризуютьумовизневоднення; 
порівнюютьумовитапоказникирезультатівтермометрії. 

Монографія: Галузеві дослідження XXI століття: аграрні науки, зоологія та 
ветеринарія, виробництво та технології: колективна монографія (1-е вид.). / під ред. 
Валерійчука Г. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. 100 с. 

 
6. Екологія. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах 

надзвичайних ситуацій – 2022: колективна монографія Полтава – Львів: НУПП імені Юрія 
Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т. К., 2022, — 664 с.(Обл.-
вид. арк. 1,3). ISBN 978-617-8111-24-3. book doi.org/10.23939/monograph2022, 
[Електронний ресурс] https://nupp.edu.ua/page/opis-kolektivnoi-monografii.html 
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У колективній монографії з позицій забезпечення екологічної безпеки викладено 
результати екологічних досліджень стану навколишнього середовища із акцентуванням на 
встановлення екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій 
та воєнних дій. Розглянуто проблеми глобальних та регіональних екологічних загроз, 
питання екологічної та техногенної безпеки територій, напрацювання в галузі 
відновлювальної енергетики. Наведено деякі розвідки щодо наслідків для довкілля 
воєнних дій, повязаних із вторгненням РФ в Україну. 

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного 
управління, екологів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями збереження, 
відновлення та раціонального використання ресурсів навколишнього середовища. 

 
7. Відновлювальна енергетика. Уланов М.М. Визначення необхідної потужності 

електролізних установок для виробництва екологічно-чистого водню біля існуючих блоків 
АЕС / Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних 
ситуацій – 2022: колективна монографія / під. ред. М.С. Мальованого, О.В. Степової – 
Полтава – Львів: НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» – Дніпро: 
Середняк Т. К., 2022, – С. 651 – 658. ISBN 978-617-8111-24-3.book 
doi.org/10.23939/monograph2022 

The collective monograph from the standpoint of ensuring environmental security 
presents the results of ecological studies of the state of the environment with an emphasis on 
establishing ecological risks and threats to the environment in emergency situations and military 
operations. The problems of global and regional environmental threats, issues of ecological and 
man-made security of territories, developments in the field of renewable energy are considered. 
Some intelligence on the consequences for the environment of military actions related to the 
invasion of the Russian Federation into Ukraine is given.  

It is intended for scientists, teachers, managers and specialists of state administration 
bodies, ecologists, graduate students, students and everyone who is interested in the issues of 
preservation, restoration and rational use of environmental resources. 

У колективній монографії з позицій забезпечення екологічної безпеки викладено 
результати екологічних досліджень стану навколишнього середовища із акцентуванням на 
встановлення екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій 
та воєнних дій. Розглянуто проблеми глобальних та регіональних екологічних загроз, 
питання екологічної та техногенної безпеки територій, напрацювання в галузі 
відновлювальної енергетики. Наведено деякі розвідки щодо наслідків для довкілля 
воєнних дій, повязаних із вторгненням РФ в Україну.  

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного 
управління, екологів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями збереження, 
відновлення та раціонального використання ресурсів навколишнього середовища. 

 
8. Відновлювані та нетрадиційні джерела енергії. Уланов М.М. Екологічні 

засади виробництва водню на існуючих АЕС / Сталий розвиток: захист навколишнього 
середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування:колективна 
монографія / За наук. ред. д.т.н., проф. Мальованого М. С. – Львів: Західно-Український 
Консалтинг Центр (ЗУКЦ) ТзОВ, 2022. – C. 173 – 189. ISBN 978-617-655-205-5 

The monograph is devoted to the illumination of the results of scientific reports, 
announced at the 7th International Congress "Sustainable Development: Protection environment. 
Energy saving. Balanced use of nature", by subject: environmental aspects, preservation of 
biodiversity, monitoring, audit, system risk analysis and assessment; renewable and 
unconventional energy sources; innovative nature protection technologies. Efficiency 
improvement technologies use of materials, water and energy; education and training for 
sustainable development; economic and managerial support for development, implementation 
and commercialization eco-innovations in the system of sustainable development; development 
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of ecological tourism in the aspect of sustainable development; civil safety in the aspect of 
sustainable development.  

For scientists, teachers, graduate students, doctoral students, etc. 
Монографія присвячена освітленню результатів наукових доповідей, оголошених 

на 7-му Міжнародному конгресі «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. 
Енергоощадність. Збалансоване природокористування», за тематикою: екологічні аспекти, 
збереження біорізноманіття, моніторинг, аудит, системний аналіз та оцінка ризику; 
відновлювані та нетрадиційні джерела енергії; інноваційні природоохоронні технології. 
Технології підвищення ефективності використання матеріалів, води та енергії; освіта та 
виховання для сталого розвитку; економіко-управлінський супровід розроблення, 
впровадження і комерціалізації екоінновацій у системі сталого розвитку; розвиток 
екологічного туризму в аспекті сталого розвитку; цивільна безпека в аспекті сталого 
розвитку. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів тощо. 
 

9. Технічні науки. Гапонич Л.С., Топал О.І., Голенко І.Л., Кобзар С.Г. 
Визначення потенціалу виробництва RDF для заміщення викопних палив в енергетиці 
України. В кн.: Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах 
надзвичайних  ситуацій.  2022.  Колективна  монографія  Полтава – Львів:  НУПП імені 
Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т. К., 2022, Розділ 
0,625 ум.друк. арк..  ISBN 978-617-8111-24-3 book doi.org/10.23939/ monograph2022/ с. 244-
260 

 
10.Технічні науки. Fialko N., Dinzhos R., Meranova N., Sherenkovskii J., Polozenko 

N.Thermophysical properties of polymer micro- and nanocomposites when they are obtained by 
different methods / Theoretical foundations in research in Engineering: collective monograph / 
Andrushchak I. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. 181р.  
Р.61-69. ISBN – 979-8-88722-619-4. (0,46 ум.арк.). 

This section of the monograph is mainly devoted to experimental and theoretical studies 
of the regularities of the influence of methods for obtaining high heat conductivity polymer 
micro- and nanocomposites on their thermophysical characteristics.  

В розділі монографії представлено результати експериментально-теоретичних 
досліджень теплофізичних властивостей високотеплопровідних полімерних композитів на 
основі поліпропілену, наповнених вуглецевими нанотрубками або частками алюмінію, 
при використанні для одержання даних композитів методів, що базуються на змішуванні 
компонентів в сухому вигляді і в розплаві полімеру. Наведено матеріали щодо 
закономірностей впливу зазначених методів на теплопровідні  властивості розглянутих 
композитів, їх теплоємність, щільність, пористість, ступінь кристалічності полімерної 
матриці та ін. Дано пояснення механізмів такого впливу на основі аналізу ефективності 
утворення перколяційних структур. 

 
11. Технічні науки. Фіалко Н.М., Шеренковський Ю.В. Порогові значення 

технологічних параметрів зміцнення деталей променем лазера. Основи корозійно-
механічних руйнувань залізобетонних і сталевих конструкцій. Колективна монографія / 
В.Д. Макаренко, В.І Гоц, С.І. Білик і ін.//Київ: НУБіП України.  2022. 224с. 
Розділ 19. С.208-239.  (3, 5 ум. арк.) 
 Розділ монографії присвячено дослідженню з використанням математичного 
моделювання теплового стану ріжучого інструменту в процесі його згартування та 
визначення на цій основі порогових допустимих значень технологічних параметрів. 

 
12. Технічні науки. Савенко В.І., Васильков В.Г., Калита П.Я. Макаренко В.Д., 

Пальчик С.П. Нестеренко І.С., Доценко С.І., Кущенко І.В., Ковальчук О.Ю., 
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Іванченко Г.М., Кислюк Д.Я., Фіалко Н.М. / Менеджмент якості в будівництві і геном 
ділової досконалості організації. Монографія. – Київ: Центр учбової літератури. 2022. – 
236с. Розділ 13-30 (7,61 ум.арк.). С. 50-133.   

Розділ монографії присвячено важливим питанням будівельної галузі -  
забезпеченню якості на всіх етапах виробництва, починаючи з проектування і закінчуючи 
передачею кінцевого результату споживачеві. Проаналізовано шляхи виконання вимог 
споживача з використанням нових технологій, методів будівництва і управління. 
Призначено для спеціалістів і студентів будівельної галузі.   

 
13. Технічні науки. FialkoN., SherenkovskiiJu, MeranovaN., AleshkoS., RokitkoK. 

CFDmodelingofmicrojetcombustionprocesseswithasymmetricfuelsupply / 
ІnternationalScienceGroup.Грудень 2022 

In the monograph section, using computer simulation, we study the processes of 
microflare combustion in a burner with an asymmetric fuel supply. On this basis, the conditions 
for the rational organization of work processes in stabilizer type burners are analyzed, which 
ensures their high energy and environmental efficiency/ 

У розділі монографії з використанням комп'ютерного моделювання досліджуються 
процеси мікрофакельного спалювання в пальниковому пристрої при асиметричній подачі 
палива. Аналізуються умови раціональної організації робочих процесів у пальникових 
приладах стабілізаторного типу, при якій забезпечується їх висока енергоекологічна 
ефективність. 

 
14. Технічні науки. Фіалко Н.М., Степанова А.І., Навродська Р.О., Меранова 

Н.О., Шевчук С.І. Ексергетична ефективність теплоутилізаційних систем з повітряним 
методом захисту газовідвідних трактів котелень / ІnternationalScienceGroup.Грудень 2022 

В розділі представлено аналіз ексергетичної ефективності теплоутилізаційної 
системи з повітряним тепловим методом антикорозійного захисту газовідвідних трактів. 
Розроблено структурну схему котельної установки з цим методом з ідентифікацією 
ексергетичних потоків між окремими елементами структури. На основі розрахованих 
ексергетичних характеристик визначено оптимальні області зміни параметрів відповідної 
теплоутилізаційної системи.  

 
15. Технічні науки. Фіалко Н. М., Степанова А. І., Навродська Р. О., Меранова 

Н.О., Шевчук С. І. Аналіз ексергетичних характеристик теплоутилізаційних систем 
котельних установок / ІnternationalScienceGroup.Грудень 2022 

В даній роботі представлено дані щодо встановлення закономірностей впливу 
параметрів одного з теплових методів антикорозійного захисту газовідвідних трактів 
котельних установок - методупідсушування - на ексергетичнуефективність 
теплоутилізаційної системи котельної установки. Для вирішення цієї проблеми 
розроблено структурну схему з ідентифікацією ексергетичних потоків між елементами 
структури. Встановлено залежності ексергетичних характеристик від параметрів 
теплового методу підсушування та визначено оптимальні області зміни кількості 
підсушених  димових газів і теплової потужності котла. 

 
16. Технічні науки. Fialko N., NavrodskaR., ShevchukS., GnedashG. 

Efficiencyofairheat-recoveryequipmentforglassfurnaces / ІnternationalScienceGroup. Грудень 
2022 

The work is devoted to the study the efficiency of using fuel heat in heat-recovery 
systems for recovering waste heat from gas-fired glass melting furnaces by using the developed 
air-heating heat-recovery exchanger – the terminal recuperator. 

Робота присвячена дослідженню ефективності використання тепла палива в 
теплоутилізаційних системах рекуперації відпрацьованого тепла газових склоплавильних 
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печей з використанням розробленого повітрогрійного теплоутилізатора – кінцевого 
рекуператора. 

 
17. Технічні науки. Babak V., Fialko N., Shchepetov V., Kharchenko S. Physical 

model of structural self-organization of tribosystems / Systems, Decision and Control in Energy 
IV: Volume I. Modern Power Systems and Clean EnergyPart III. Heat Power Engineering. 
Chapter 18. Springer.Грудень 2022 

The results of research the friction and wear characteristics of the developed 
nanostructured glass-composite self-lubricating coatings are presented, the structural components 
of which have a qualitative effect on the graphitization process and ensure the production of an 
α-graphite surface layer that minimizes contact parameters. 

The positive role of the glass phase in the form of aluminoborosilicate, which affects the 
tribological properties of coatings, has been established. It is noted that an increase in adhesive 
strength is achieved due to the formation of a surface layer of glassy sodium silicate during 
spraying. It is stated that the intercalation of the graphite layer by the particles of the subsurface 
zone does not affect the tribotechnical characteristics of the coatings. The developed 
nanostructured glass-composite coatings showed high anti-friction characteristics throughout the 
entire load-speed range of tests. 

Наведено результати дослідження характеристик тертя та зношування розроблених 
наноструктурних склокомпозитних самозмащувальних покриттів, структурні компоненти 
яких якісно впливають на процес графітизації та забезпечують створення поверхневого 
шару α-графіту, що мінімізує контактні параметри. 

Встановлено позитивну роль склофази у вигляді алюмоборосилікату, що впливає на 
трибологічні властивості покриттів. Відзначено, що підвищення адгезійної міцності 
досягається за рахунок утворення поверхневого шару склоподібного силікату натрію під 
час напилення. Встановлено, що інтеркаляція шару графіту частинками приповерхневої 
зони не впливає на триботехнічні характеристики покриттів. Розроблені 
наноструктуровані склокомпозитні покриття показали високі антифрикційні 
характеристики у всьому навантажувально-швидкісному діапазоні випробувань. 

 
18. Технічні науки. Fialko N., Navrodska R., Shevchuk S., Stepanova A. Calculation 

studies of thermal modes of glass-melting furnaces regenerators. ІnternationalScienceGroup. 
Грудень 2022. 

Using the created software, computational studies were performed and temperature 
changes regularities of heat transfer agents (flue gases and heated air) in the regenerators of glass 
furnace were established. It is shown that the temperature of flue gases and heated air behind the 
regenerators increases during the cycle depending on the change in the initial temperature of 
heated air. The recommended duration of heating and cooling cycles has been determined. 
Comparison of calculated data with indicators of the regenerator of the operating furnace was 
performed, which showed satisfactory convergence of the compared values. 

На основі створеного програмного забезпечення проведено розрахункові 
дослідження та встановлено закономірності зміни температури теплоносіїв (димових газів 
та нагрітого повітря) в регенераторах скловарної печі. Визначено рекомендовану 
тривалість циклів нагріву та охолодження. Проведено порівняння розрахункових даних з 
показниками регенератора діючої печі, які показали задовільну збіжність порівнюваних 
значень. 

 
19. Power Systems Research and Operation. Selected Problems II. (Editors: Olexander 

Kyrylenko et al).·Сhapter «Optimization of energy processes in local power supply systems with 
variable operating modes» (S. Denysiuk, B. Basok, V. Opryshko). 133-157 Pp. / Springer 
Nature. 2022. doi.org/10.1007/978-3-031-17554-1 (Scopus) 
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20. Oleksandr Obodovych, Olesya Stepanova Numerical simulation of the processes of 
hydrodtnamics and heat transfer processes in rotor-pulsation apparatus. Traditional and  
innovative approaches to scientific research: theory, methodology, practice: Scientific 
monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022.pр. 114-134.(1,65 обл. арк.) ISBN: 978-
9934-26-241-8. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-241-8.  

 
21.Переяславцева О.О. Експериментальні дослідження впливу різних факторів на 

особливості процесу розпилювального сушіння бактеріального препарату «Біфацил». 
Collective monograph 
/Improvementofscientificapproachestothedevelopmentofengineering:collectivemonograph / 
BabyakV. – etc. – ІnternationalScienceGroup. – Boston : PrimediaeLaunch, 2022. 562 р. 
Available at : DOI – 10.46299/XXX-XXX-XXX2022. - Р. 341-350(0,9 обл. арк.) ISBN – 979-
8-88757-564-3 Грудень 2022. 

 https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/12/Project-Tech.pdf 
 

22.Obodovych Oleksandr, Sydorenko Vitaliy, Khomenko Valentina, Chernyavsky 
Konstantun, Stepanova Olesya. Numerical modeling of a rotary-pulsation apparatus with 
rectangular holes (3d model) // Collective monograph /  "Improvement of scientific approaches 
to the development of engineering": collectivemonograph / BabyakV. – etc. – 
ІnternationalScienceGroup. – Boston : PrimediaeLaunch, 2022. 562 р. Availableat : DOI – 
10.46299/XXX-XXX-XXX 2022. –Р. 317-329.(1,22 обл. арк.) ISBN – 979-8-88757-564- 
Грудень 2022. 

 https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/12/Project-Tech.pdf 
 

23. Чалаєв Д.М., Грабова Т.Л., Гончаров П.В., Базєєв Р.Е. Підвищення ефективності 
озонової технології очищення повітря в системах ОВіК// Колективна монографія «Сталий 
розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 
природокористування», 2022. 13 стор. (1,21 обл. арк.) Грудень 2022. 

 
24.SabliyL.A.,ZhukovaV.S.Efficienttreatmentofindustrialwastewaterusingimmobilizedmi

croorganisms /WaterSupplyandWastewaterDisposal. Designing, Construction, Operation and 
Monitoring. – Monografie / Edited by Beata Kowalska, Dariusz Kowalski. – Wydawnictwo 
Politechniki Lubelskiej. – Lublin, 2022. – pp. 248-262.(1,24 обл.арк.)Англ. мова. ISBN: 978-
83-7947-507-0   http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14017 

 
25. Гоженко, Л., Радченко, Н., Іваницький, Г., Лимар, А., Сидоренко, В., Целень, Б., 

& Ободович, О. (2021). Дискретно-імпульсне введення енергії в технологіях підготовки 
води. Scientific Environment of Modern Human, 1(sua19-01), 47–62. (1,24 обл.арк.)(розділ 
колективної монографії, вийшла у 2022 р.)https://doi.org/10.30888/2663-5569.2021-19-01-
008( Index Copernicus та Google Scholar). 

https://uasymp.promonograph.org/index.php/sua/article/view/sua19-01-008). 
 
 
 
 
 
За бюджетною програмою 6541230: 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-241-8
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/12/Project-Tech.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/12/Project-Tech.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/dec/22708/congressmonograph2020fin.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/dec/22708/congressmonograph2020fin.pdf
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/dec/22708/congressmonograph2020fin.pdf
http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14017
https://doi.org/10.30888/2663-5569.2021-19-01-008
https://doi.org/10.30888/2663-5569.2021-19-01-008
https://uasymp.promonograph.org/index.php/sua/article/view/sua19-01-008
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1.Технічні науки.Fialko N., Babak V., Navrodska R., Shevchuk S., Meranova N. 

Methods of ecologization of gas-consuming industrial furnaces by using waste heat recovery 
technologies / Systems, Decision and Control in Energy IV: Volume I. Modern Power Systems 
and Clean Energy. Part III. Heat Power Engineering. Chapter 13 SpringerГрудень 2022 

Проведено розрахункові дослідження щодо підвищення екологічної безпеки роботи 
димоходів скловарних печей регенеративного типу шляхом використання технологій 
утилізації відпрацьованого тепла відхідних газів за допомогою водяних і 
повітронагрівальних теплообмінників і димоходів різних конструкцій. Пропонується 
використовувати термічний метод обходу частини відпрацьованих газів регенераторів 
повз теплоутилізаційне обладнання. Проаналізовано ефективність даного методу для 
покращення диспергування в поверхневому шарі таких шкідливих викидів печей, як 
діоксид сірки, оксиди азоту та пил при використанні запропонованих систем рекуперації 
тепла. Визначено максимальні приземні концентрації см цих шкідливих викидів у 
навколишнє середовище. Отримані результати можуть бути використані при розробці 
енергоефективних технологій газоспоживаючих теплових установок технологічного 
призначення. 

 

Підручники 
 
За бюджетною програмою 6541030: 

 
1. Технічні науки, Теплоенергетика. 

«Теорія теплопровідності», № 91/2022, 131 с. Автори: Халатов А.А., Доник Т.В. 
спільно з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» спеціальність 105 «Прикладна фізика та 
наноматеріали», Фізико-технічний інститут, кафедра Прикладна фізика – затверджено 
Методичною радою університету щодо присвоєння грифу рукопису підручника (витяг з 
протоколу №4 від 27 червня 2022 р.) 

У підручнику висвітлено такі питання, як постановка і розв’язок стаціонарних 
рівнянь теплопровідності без джерел теплоти та з джерелами теплоти в різних системах 
координат з граничними умовами першого та третього роду, нестаціонарних рівнянь для 
необмеженої пластини, циліндра і кулі, теплообмін через оребрені поверхні та пористі 
стінки. В додатках наведено теорію стосовно функцій Бесселя, яка необхідна для 
знаходження розв’язків рівнянь теплопровідності та основні залежності для вирішення 
задач теплообміну оребренної поверхні. 

Даний підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 105 
«Прикладна фізика і наноматеріали», але також буде корисним для студентів 
енергетичних та теплофізичних спеціальностей, аспірантів, інженерів, наукових 
співробітників і викладачів. 

 

Посібники 
За бюджетною програмою 6541030: 
 
1. Основи теплотехніки: вибрані розділи. Лабораторний практикум: властивості 

води та водяної пари як робочого тіла [Електронний ресурс]: навч. Посіб, уклад.: В.І. 
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Дешко, М.М. Шовкалюк, Д.В. Бірюков – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 37с. 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47074 

У посібнику наведено матеріали для вивчення теми «Основні властивості води та 
водяної пари як робочого тіла в теплоенергетичних установках», вказівки по роботі з 
таблицями теплофізичних властивостей води та водяної пари; вказівки по роботі з h-s 
діаграмою; приклади розв’язку задач; індивідуальні варіанти завдань для самостійної 
роботи, контрольні запитання.  

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами 
бакалаврів, магістрів та спеціалістів з енергетичних спеціальностей. 

 
2. Основи теплотехніки: вибрані розділи. Збірник індивідуальних завдань: одиниці 

фізичних величин, параметри стану [Електронний ресурс]: навч. посіб., уклад.: Дешко 
В.І., М.М. Шовкалюк, О.І. Єщенко, О.Е. Максименко – Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 2022. 70 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47073 

У навчальному посібнику наведено теоретичні відомості, приклади вирішення 
типових задач, наведені індивідуальні варіанти завдань. Мета використання таких завдань 
- перевірка опанування студентами основних понять, співвідношень та методів 
теплотехнічних розрахунків. Приклади компонувались таким чином, щоб вони були 
зв'язані з інженерно-технічним фахом майбутнього спеціаліста та пояснювали роботу 
найпростіших теплових приладів та обладнання. Самостійна робота над опануванням 
теми розвиває творчі здібності студента, вчить самостійно працювати з підручниками й 
науковою літературою. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами 
бакалаврів, магістрів та спеціалістів з енергетичних спеціальностей. 

 
3. Перший та другий закони термодинаміки: Методичні вказівки для самостійної 

роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. уклад.: Дешко В.І., М.М. Шовкалюк, О.І. 
Єщенко, О.Е. Максименко – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 62 с. 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47076 

Посібник присвячено індивідуальному вивченню на конкретних прикладах 
першого та другого законів термодинаміки в рамках технічної термодинаміки. В 
наведених прикладах класична термодинаміка рівноважних станів та оборотних процесів 
є основою аналізу. Посібник містить у собі теоретичні відомості, розв'язання типових 
прикладів, задач з варіантами вхідних даних, індивідуальних завдань для самостійної 
роботи. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами 
бакалаврів, магістрів та спеціалістів з енергетичних спеціальностей 

 
4. Технічна термодинаміка. Лабораторний практикум: дослідження процесу 

витікання рідини через сопло, що звужується [Електронний ресурс]: навч. посіб: уклад. В. 
І. Дешко, В. П. Студенець, І. Ю. Білоус, Н. А. Буяк, М. М. Шовкалюк – Електронні 
текстові дані (1 файл: 565 Кбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 
24с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47077 

Посібник призначений для виконання лабораторної роботи «Дослідження процесу 
витікання рідини через сопло, що звужується» кредитного модуля «Технічна 
термодинаміка 1». Студенти після виконання лабораторної роботи мають навчитися 
будувати залежність витрат і швидкості повітря, що витікає через сопло, яке звужується, 
від тиску, а також визначити коефіцієнти швидкості та витрати сопла. 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47074
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47073
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47076
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47077
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Посібник для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент та 
енергоефективні технології» та «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми 
«Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем».  

 
5. Прикладні задачі енергозбереження. Моделювання системи гарячого 

водопостачання з сонячними колекторами. Комп’ютерний практикум [Електронний 
ресурс]: навч. посіб.  / І. О. Суходуб, В. І. Дешко, О. І. Яценко – Електронні текстові дані 
(1 файл: 2.36 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 56с. 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49836 

Посібник рекомендований для освоєння спеціалізованого програмного 
забезпечення для моделювання систем гарячого водопостачання з сонячними колекторами 
і використання під час проведення комп’ютерних практикумів. Матеріали, наведені у 
даному навчальному виданні, також можуть бути використані під час виконання 
досліджень в рамках магістерських дисертацій та при розробці спеціальних частин 
дипломних проектів бакалавра. 

Посібник призначений для студентів спеціальності «Теплоенергетика» 
освітньопрофесійної програми «Енергетичний менеджмент та інжиніринг 
теплоенергетичних систем» під час вивчення кредитного модуля «Прикладні задачі 
енергозбереження». 

 
6. Прикладні задачі енергозбереження. Моделювання системи теплозабезпечення 

будівлі з тепловим насосом. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб.  
/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. О. Суходуб, В. І. Дешко, О. І. Яценко – Електронні 
текстові дані (1 файл: 2.03 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 43 
с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49834 

Посібник рекомендований для освоєння спеціалізованого програмного 
забезпечення для моделювання систем теплозабезпечення з тепловими насосами і буде 
використовуватися під час проведення комп’ютерних практикумів. Матеріали, наведені у 
даному навчальному виданні, також можуть бути використані під час виконання 
досліджень в рамках магістерських дисертацій та при розробці спеціальних частин 
дипломних проектів бакалавра. 

Посібник призначений для студентів спеціальності «Теплоенергетика» 
освітньопрофесійної програми «Енергетичний менеджмент та інжиніринг 
теплоенергетичних систем» під час вивчення кредитного модуля «Прикладні задачі 
енергозбереження». 

 
7. Прикладні задачі енергозбереження. Моделювання сонячної електростанції для 

забезпечення енергоспоживання будівлі. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс]: 
навч. посіб./ І. О. Суходуб, В. І. Дешко, О. І. Яценко – Електронні текстові дані (1 файл: 
3.91 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 57с.  
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49835 

Посібник рекомендований для освоєння спеціалізованого програмного 
забезпечення для моделювання фотоелектричних систем і використання під час 
проведення комп’ютерних практикумів. Матеріали, наведені у даному навчальному 
виданні, також можуть бути використані під час виконання досліджень в рамках 
магістерських дисертацій та при розробці спеціальних частин дипломних проектів 
бакалавра. 

Посібник призначений для студентів спеціальності «Теплоенергетика» 
освітньопрофесійної програми «Енергетичний менеджмент та інжиніринг 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49836
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49834
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49835
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теплоенергетичних систем» під час вивчення кредитного модуля «Прикладні задачі 
енергозбереження». 

 
8. Джерела енергії. Визначення ефективності роботи енергетичного обладнання 

ПТУ. Розрахункова робота» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
уклад.: Дешко В.І., В.В. Дубровська, В.І Шкляр – Електронні текстові дані (1 файл: 1,3 
Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сік орського. 2022.  47 с. 

В навчальному посібнику наведені теоретичні матеріали для виконання 
розрахункової роботи з дисципліни «Джерела енергії».   

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей  
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітня програма «Енергетичний 
менеджмент та енергоефективні технології». 

 
9. Чалий О.В., Пащенко В.В., Сбродова Г.О. та інш. Математика для іноземних 

студентів підготовчого відділення. Навчальний посібник.  Київ:: Книга-плюс, 2022.  56с. 
ISBN 978-966-460-152-5 

У посібнику викладено основні поняття, формули математики, наведено приклади 
їх застосування та вправи для самостійного розв’язання. Викладений матеріал адаптовано 
для іноземних слухачів підготовчого відділення і розрахований на вивчення 
математики українською мовою із застосуванням стійких словосполучень наукового 
стилю. 

Даний навчальний посібник призначений для студентів-іноземців, які навчаються 
на підготовчому відділенні НМУ імені О.О. Богомольця. Підготовчий курс математики 
викладено відповідно до затвердженої програми з математики для підготовчих 
факультетів медичних ВНЗ. 

 
10. Кузьменко, І. М. Базові алгоритми та структури даних [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою Інженерія 
програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці 
спеціальності 121 «Програмна інженерія» / І. М. Кузьменко, О. А. Дацюк; КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,73 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. 2022. –137 сhttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/48256 

Вирішення прикладних задач в області інформаційних технологій потребує 
адаптації інформації із загального опису на математичну основу, потім на мову 
алгоритмів, і далі - на конкретну мову програмування, або навпаки, в зворотному порядку. 
Знання способів побудови ефективних алгоритмів, використання структур даних 
знадобляться всім, хто буде ефективно аналізувати інформацію та створювати 
конкурентні програмні продукти. Поряд з розглядом теоретичних питань, навчальний 
посібник містить теорію та лабораторні завдання, які допоможуть зрозуміти основні 
поняття алгоритмів та практичні принципи структур даних.  

Навчальний посібник також призначений для студентів та для спеціалістів в 
області інформаційних технологій, які вивчають алгоритми та структури даних 
самостійно. 

 
11. Георгій Гелетуха, Семен Драгнєв, Тетяна Желєзна, Маноліс Карампініс, 

Томас Брюнер  Енергія з решток кукурудзи, квітень 2022 р., 48 с. https://uabio.org/wp-
content/uploads/2022/04/Maize-residues-to-Energy_ukr-web.pdf 

 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48256
https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/04/Maize-residues-to-Energy_ukr-web.pdf
https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/04/Maize-residues-to-Energy_ukr-web.pdf
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12. Наукові аспекти переробки напівпродуктів та відходів цукрового виробництва в 
біоетанол  / [О. О. Коваль, Т.В. Шейко]. – К.: ІПДО НУХТ, 2022. – 39 с. 

 
13.Саблій Л.А., Жукова В.С. Магістерська дисертація. Виконання та оформлення / 

Навчальний посібник. Рекоменд. Метод. радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навч. посіб. 
для здобувачів ступеня магістра за освіт.-проф. прогр. «Біотехнології»  спец. 162  
«Біотехнології та біоінженерія» / Електронне мережне навч. видання – К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2022. – 45 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47914 

 
14.Саблій Л.А., Жукова В.С., Козар М.Ю. Біотехнології очищення води. 

Лабораторний практикум / Навчальний посібник. Рекоменд. Метод. радою КПІ ім. Ігоря 
Сікорського як навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт.-проф. прогр. 
«Біотехнології»  спец. 162  «Біотехнології та біоінженерія» / Електронне мережне навч. 
видання – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 53 с. 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47915 

 
15. Степанюк А.Р., Новохат О.А. Процеси та апарати хімічних виробництв: 

Практикум. Навчальний посібник для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та 
інженерія», освітні програми «Хімічні технології неорганічних речовин та 
водоочищення», «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок» та 
«Хімічні технології органічних речовин». – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 – 93 с. 

 
16. Андрєєв. І.А., Новохат О.А. Розрахунок і конструювання елементів 

папероробних і картоноробних машин: практикум з навчальної дисципліни. Навчальний 
посібник для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 
«Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва». – Київ: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 127 с. (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29271) 

 
Аналітичні записки 

За бюджетною програмою 6541030: 
1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В., Гайдай О.І. Десять кроків України 

для відмови від російського природного газу. Аналітична записка БАУ № 28 // 
Біоенергетична асоціація України. - Київ, квітень 2022 р., 46 с. 
https://uabio.org/materials/12834/ 

 
За бюджетною програмою 6541230: 

1. Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б. Перспективи виробництва біометану в 
Україні. Аналітична записка БАУ № 29 // Біоенергетична асоціація України. - Київ, 
вересень 2022 р., 60 с https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/09/UA-Position-paper-
UABIO-29.pdf 

 

 

Журнали 

В 2022 році Інститутом видано всі 4 заплановані номери журналу «Теплофізика та 
теплоенергетика» обсягом 59,24обл.-вид. арк. (400 стор.). Загальна кількість опубліко-
ваних статей – 44, з них: з ІТТФ НАНУ – 25, спільно з іншими інститутами та 
організаціями України (11), спільно з країнами далекого зарубіжжя –  3, статті організацій 
України 5. Всі опубліковані в 2022 році статті отримали цифрові ідентифікатори (DOI) і 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47914
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47915
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29271
https://uabio.org/materials/12834/
https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/09/UA-Position-paper-UABIO-29.pdf
https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/09/UA-Position-paper-UABIO-29.pdf
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знаходяться в відкритому доступі на сайті журналу «Теплофізика та теплоенергетика» 
www.ihe.nas.gov.ua. 

 
 
 
 

Показники 2022 р. Разом 

№1 № 2 №3 №4  
Кількість статей 11 11 11 11 44 

Країни далекого зарубіжжя 1 0 0 2 3 

Країни СНД 0 0 0 0 0 
Україна 4 1 0 0 5 
Україна(спільно з ІТТФ) 1 2 2 6 11 
ІТТФ НАН України 5 8 9 3 25 
Кількістьсторінок 96 98 108 98 400 
Кількість обліково-
видавничих аркушів 14,21 14,51 16 14,51 59,24 

 
Всі номери журналів виходили вчасно, без порушень графіку передачі журналів в 

Державне підприємство «Преса» для розповсюдження передплатникам України. 
Станом на 2022 рік журнал індексується Міжнародними базами та каталогами 

«IndexCopernicus», «Google Scholar», Національною бібліотекою України імені В. І. 
Вернадського. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ihe.nas.gov.ua/
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ФОРМА VIII-1 

Загальні показники друкованої продукції установи 
Монографії 

Підручники, 
навчальні 
посібники, 
кількість 

Довідники, 
науково-

популярна 
література, 
кількість 

Опубліковані 
брошури, 

рекомендації, 
методики, 
кількість 

Статті, кількість 

Тези, 
кількість Кількість 

Обсяг 
(обл.-
вид. 
арк.) 

у вітчизняних 
виданнях 

у зарубіжних 
виданнях у препринтах 

у наукових фахових 
журналах 

(вітчизняних і 
зарубіжних), що 
входять до між-

народних баз даних 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 202,62 17 2 0 196 118 0 187 197 

ФОРМА VIII-2 
Показники книжкових видань установи 

Видавництво 
«Наукова думка» 

Видавничий дім 
«Академперіодика» Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні видавництва 

кількість 
обсяг 

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість 
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість 
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість 
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

кількість 
обсяг  

(обл.-вид. 
арк.) 

2 32,0 2 29,13 7 129,89 1 11,6 1 19,0 

ФОРМА VIII-3 
Показники книжкових видань, надрукованих поза видавництвами (відомча література) 

Вид видання Кількість назв Обсяг, обл.-вид. арк. 

Монографії 1 11,6 

Збірники наукових праць  - - 

Препринти - - 

 



Інститут технічної теплофізики НАН України 

109 
 

ФОРМА VIII-4 

Публікації установи у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних 

Вид 
публікації Публікація 

Код бюджетної 
програми, в 
межах якої 

підготовлена 
публікація 

Наукометрична 
база даних, в якій 
проіндексовано 

журнал 

Квартіль 
наукового 

журналу (Q) 
для статей 

Адреса публікації 

Зазначити вид 
публікації 
(монографія, 
підручник, 
збірник 
наукових 
праць, 
науково-
популярне 
видання, 
стаття тощо) 

Вказати авторів та назву публікації 
мовою оригіналу 

Зазначити код 
бюджетної 
програми 
(КПКВК 
6541030, 
6541140, 
6541230) 

Зазначити назву 
наукометричної 
бази даних 
(Scopus або WoS) 

Зазначити 
квартіль 
(Q1/Q2, Q3/Q4)) 
наукового 
журналу, 
визначений 
відповідною 
базою даних (за 
наявності) 

Вказати адресу (DOI 
або URL) публікації в 
інтернеті 

1 2 3 4 5 6 
Монографія Andriy A. Avramenko, Igor V. Shevchuk. 

Modelling of Convective Heat and Mass 
Transfer in Nanofluids With and Without 
Boiling and Condensation. – Springer. 
Switzerland – 263 р._(19обл.арк.)  

6541030 Scopus/Web of 
Science 

 https://doi.org/10.1007/
978-3-030-95081-1 
 

Розділ 
монографії 

A. Zaporozhets, Z.Burova, O.Dekusha, 
S.Kovtun, L.Dekusha, L.Vorobiov, S.Ivanov. 
Information Measurement System for Thermal 
Conductivity Studying. Advanced Energy 
Technologies and Systems I, Springer – РР. 1-
19. 

6541030 Scopus Q4 https://link.springer.co
m/book/10.1007%2F97
8-3-030-85746-2. 

Розділ 
монографії 

Power Systems Research and Operation. 
Selected Problems II. (Editors: Olexander 
Kyrylenko et al).·Сhapter «Optimization of 

6541030 Scopus  doi.org/10.1007/978-3-
031-17554-1 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-95081-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-95081-1
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-85746-2
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-85746-2
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-85746-2
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energy processes in local power supply 
systems with variable operating modes» (S. 
Denysiuk, B. Basok, V. Opryshko). PP 133-
157. Springer Nature. 2022. 

Стаття Wang, D., Khalatov A., Shi-Ju, E., Borisov, I. 
Swirl flow heat transfer and flow 
characteristics in a solid and permeablepipe 
with exitnozzle. International Journal of 
Thermal Sciences (2022), 173, 107425 

6541030 Scopus Q1 https://doi.org/10.1016/ 
j.ijthermalsci.2021.107
425 

Стаття Borisov I., Khalatov A., Paschenko D. The 
biomass fueled micro-scale CHP unit with 
stirling engine and two-stage vortex 
combustion chamber. Heat Mass Transfer 
(2022). V.58, P.1091–1103 

6541030 Scopus Q2 https://doi.org/10.1007/
s00231-021-03165-z 

Стаття Письменний Є.М., Гаврилко Є.В., 
Круковський П.Г., Старовіт І.С., Дядюшко 
Є.В. Розробка спеціального програмного 
забезпечення управління вентиляційними 
установками Нового Безпечного 
Конфайнменту ЧАЕС / Ядерна та 
радіаційна безпека, Vol.2, N.94, 2022, с.36-
43 

6541030 Scopus Q3 https://doi.org/10.3291
8/nrs.2022.2(94).04 

Стаття Е. Mochalin, V. Brazhenko, YiboQiu, 
GangguoZhu, Jian-ChengCai, DongyunWang, 
Studyofhydraulicoilfiltrationprocessfromsolida
dmixturesusingrotatingperforatedcylinder.Jour
naloftheTaiwanInstituteofChemicalEngineers. 
141 (2022) 104578. Рр. 1-11. 

6541030 Scopus Q1 https://doi.org/10.1016/
j.jtice.2022.104578 

Стаття Mochalin Е., Jian СhengCai, E. Shiju, V. 
Brazhenko&DongyunWang.  (2022) 
Numerical study of the flow through an 
annular gap with filtration by a rotating porous 
cylinder. Engineering Applications of 
Computational Fluid Mechanics, 16:1, 469-
483 

6541030 Scopus Q1 DOI: 
10.1080/19942060.202
1.2024451(2022) 

Стаття PaziukV., SnezhkinY., 6541030 Scopus/Web of  https://doi.org/10.1519

https://doi.org/10.1016/%20j.ijthermalsci.2021.107425
https://doi.org/10.1016/%20j.ijthermalsci.2021.107425
https://doi.org/10.1016/%20j.ijthermalsci.2021.107425
https://doi.org/10.1007/s00231-021-03165-z
https://doi.org/10.1007/s00231-021-03165-z
https://doi.org/10.32918/nrs.2022.2(94).04
https://doi.org/10.32918/nrs.2022.2(94).04
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DmytrenkoN.,IvanovS., TokarchukO., 
KupchukI.  
Thermal and physical properties and heat-mass 
transfer processes of drying pumpkin seeds. / 
Przeglad Elektrotechniczny. 2022. Vol. 98 (7). 
Р. 154-157.   

Science 9/48.2022.07.25 

Стаття Novikova Y., Petrova Zh., Vorobiov L., 
Chmel V., Skliarenko Y., Novikova I. 
Investigation of the combustion process of the 
developed composite granules. / PALIVA 
(2022), 14 (3). - P. 124-130.  

6541230 Scopus Q4 https://doi.org/10.3593
3/paliva.2022.03.03 

Стаття AvramenkoA.A., Kovetskaya M.M., 
Shevchuk I.V.Self-similar analysis of Eyring-
Powell fluid in boundary layer without 
simplification. Chinese Journal of Physics. 
2022.V. 75. P. 28–37. 

6541030 Scopus/Web of 
Science 

Q2 https://doi.org/10.1016/
j.cjph.2021.10.025 
 
 

Стаття Avramenko A.A., Shevchuk I.V., Tyrinov 
A.I., Kovetskaya M.M., Dmitrenko N.P. 
Simulation of the lubricant flow in thin slot 
channels with a moving wall under slip 
boundary conditions. Phys. Fluids. 2022. 
V.34. 032009. – 9 p. 

6541030 Scopus/Web of 
Science 

Q1 https://doi.org/10.1063/
5.0086177 

Стаття Avramenko A.A., Tyrinov A.I., Shevchuk I.V. 
Analytical simulation of normal shock waves 
in turbulent flow. Phys. Fluids. 2022. 34. 
056101. – 6 p. 

6541030 Scopus/Web of 
Science 

Q1 https://doi.org/10.1063/
5.0093205 
 

Стаття Avramenko A.A., Shevchuk I.V., Kovetskaya 
M.M., Dmitrenko N.P. Symmetry and self-
similar analysis of natural convection of van 
der Waals gases over a vertical plate. 
International Journal of Heat and Mass 
Transfer. 2022. Volume 195. 123114. – 8 p. 

6541030  Scopus/Web of 
Science 

Q1 https://doi.org/10.1016/
j.ijheatmasstransfer.20
22.123114 
 

Стаття Avramenko A.A., Shevchuk I.V., Dmitrenko 
N.P. Shock Wave in van der Waals Gas. J. 
Non-Equilib. Thermodyn. 2022. 47(3). P. 255 
– 267 

6541030 Scopus/Web of 
Science) 

Q2 https://doi.org/10.1515/
jnet-2021-0099 
 

https://doi.org/10.1016/j.cjph.2021.10.025
https://doi.org/10.1016/j.cjph.2021.10.025
https://doi.org/10.1063/5.0086177
https://doi.org/10.1063/5.0086177
https://doi.org/10.1063/5.0093205
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Lysenko O. M. Influence of the heat insulation 
layer on the thermally stressed condition of the 
facade wall. Production Engineering Archives. 
2022. No 28(2). P. 123-131.  

6541030 Scopus  https://doi.org/10.3065
7/pea.2022.28.14 

Стаття Басок, Б., Дубовський С., Куделя, П. 
Сучасні проблеми функціонування ТЕЦ 
України. Технічна електродинаміка. Вип.6. 
2022. С. 52-58. 

6541030 Scopus  https://doi.org/10.1540
7/techned2022.06.052.    
 

Стаття Boris Basok, Anatoliy Pavlenko, Ihor Bozhko, 
Maryna Novitska, Aleksandr Nedbailo, Hanna 
Koshlak, Myroslav Tkachenko Analysis of the 
Energy Efficiency of the Earth-To-Air Heat 
Exchanger. Rocznik Ochrona Środowiska, 
Volume 24, 2022. P. 202 – 213.  

6541030 
6541230 

Scopus Q3 DOI: 
10.54740/ros.2022.015 

Стаття Radchenko, A., Radchenko, M., Mikielewicz, 
D., Pavlenko, A., Radchenko, R., Forduy, S. 
(2022). Energy Saving in Trigeneration Plant 
for Food Industries. Energies, 15 (3), 1163. 

6541030 
 

Scopus/Web of 
Science 

Q1 https://doi.org/10.3390/
en15031163 

Стаття S. Zaichenko, A. Dychko, U. Ercetin, V. 
Opryshko, A. Kleshchov “Determining the 
effect of load on synchronous generator’s with 
a spark-ignition engine energy efficiency with 

6541030 
 

Scopus  стаття друкується 

https://doi.org/10.30657/pea.2022.28.14
https://doi.org/10.30657/pea.2022.28.14
https://doi.org/10.54740/ros.2022.015
https://doi.org/10.54740/ros.2022.015
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underground geoengineering objects”, Journal 
of Physics and Technical Sciences, 2022 

Стаття Demchenko V., Konyk A.V., Dekusha О. 
Thermal Energy Storage Systems in the 
District   Heating Systems. In Systems, 
Decision and Control in Energy. Springer. 
2022. 

6541030 Scopus 
 

Q3 Прийнята до друку 

Матеріали 
конференції 

Shapoval O., Shchepetov V. and all. Computer 
simulation of safety processes of composite 
structures rheological properties. IEEE 
Kremenchuk Univesity Week: 2022 IEEE 4th 
International Conference on Modern Electricfl 
and Energy system. 21.10.2022- p.12-20  

6541030 Scopus  Матеріали 
конференції 
друкуються 

Матеріали 
конференції 

Anatoliy Pavlenko, Hanna Koshlak, Borys 
Basok. Application of thermal and cavitation 
effects for heat and mass transfer process 
intensification in multicomponent liquid media 
// 7 th Thermal and Fluids Engineering 
Conference (TFEC-2022).  Las Vegas, NV.  
May, 16-18, 2022. –Pp. 1267-1284. 

6541030 
 

Scopus  DOI: 10.1615/TFEC20
22.tes.040446 

Матеріали 
конференції 

Basok B., Davydenko B., Lysenko O., 
Goncharuk S., Veremiichuk Yu., Moroz M.. 
Intelligent management of the building's heat 
consumption when using individual heat 
points. 2022 IEEE 8th International 
Conference on Energy Smart Systems. 2022. 
P. 195-198 

6541030 
6541230 

Scopus  DOI: 
10.1109/ESS57819.2022.
9969285 

Матеріали 
конференції 

Basok B., Davydenko B., Goncharuk S., 
Pavlenko A., Lysenko O., Novikov V. 
Features of heat transfer through a window 
with electric heating. 2022 IEEE 8th 
International Conference on Energy Smart 
Systems. 2022. P. 195-198. 

6541030 Scopus  DOI: 
10.1109/ESS57819.2022.
9969340 

Матеріали 
конференції 

Opryshko V., Denysiuk S., Basok B., Lysenko 
O., Biriukov D. Demand Response as a 
possible new service in after-war Ukrainian 

6541030 Scopus  DOI: 10.1109/ESS57819.
2022.9969308 

http://dx.doi.org/10.1615/TFEC2022.tes.040446
http://dx.doi.org/10.1615/TFEC2022.tes.040446
https://doi.org/10.1109/ESS57819.2022.9969308
https://doi.org/10.1109/ESS57819.2022.9969308
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power system. 2022 IEEE 8th International 
Conference on Energy Smart Systems. 2022. 
P. 221-225. 

Матеріали 
конференції 

O. Yarmoliuk, Y. Veremiichuk, V. Opryshko, 
A. Mahnitko, I. Zicmane, T. Lomane 
“Distribution processes optimization in power 
supply systems with low power energy 
sources”,  IEEE RTUCON 2022 
(Proceedings to be published) 

6541030 Scopus  Матеріали 
конференції 
друкуються 

Матеріали 
конференції 

Vladyslav Pliuhin, Mykola Zablodskiy, Sergei 
Shvorov, Peter Kucheruk and Petr Klendiy. 
Biomethanogenesis Processes of Bird 
Droppings Mixtures with Substances 
Containing Lignin Under the Influence of 
Physical Fields/ Conference Proceedings of 
IEEE 41th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY (ELNANO) 2022. P. 
391-396. ISBN: 978-1-6654-6921-0. 

6541030 Scopus  https://drive.google.co
m/file/d/1O0S9ukhbml
YV59mZN5eyxzp94fr
gqOMm/view 

Матеріали 
конференції 

Kovalov A., Otrosh Yu., Poklonskyi V., 
Semkiv O., Tomenko M. Research of fire 
resistance of fire protected reinforced concrete 
structures / Materials Science Forum, 
Materials and technologies for protection and 
cjnstructions,2022. V.1066, P. 224-232. Trans 
Tech Publication Ltd, Switzerland. ISSN: 
1662-9752, Submitted: 2022-04-06, Accepted: 
2022-04-26, Online: 2022-07-13. 

65411030 Scopus  doi:10.4028/p-5nb606 

 
* не увійшло до звіту за 2021 р. 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1O0S9ukhbmlYV59mZN5eyxzp94frgqOMm/view
https://drive.google.com/file/d/1O0S9ukhbmlYV59mZN5eyxzp94frgqOMm/view
https://drive.google.com/file/d/1O0S9ukhbmlYV59mZN5eyxzp94frgqOMm/view
https://drive.google.com/file/d/1O0S9ukhbmlYV59mZN5eyxzp94frgqOMm/view
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ФОРМА VIII-5 

Дані для анкети Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 
Наукова/науково-технічна продукція і науково-публікаційна активність. 

Кількість публікацій 2022 рік 

у фахових виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України 
у інших наукових періодичних виданнях 

84 
49 

Монографій, виданих у монографічних серіях, що індексуютьсянаукометричними базами Web 
of Science та/або Scopus 

 
1 

Розділів монографій 
- всього 
- з них, видані: в Україні / за кордоном 
- з них, виданих у монографічних серіях, що індексуються наукометричними базами Web 

of Science та/або Scopus 

 
26 

10 / 16 

2 
 

 

 

Видавнича активність 
Кількість працівників відділу, які є 

- членами редколегій періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/Web of Science: 
Кількість працівників 

установи 
Найменування періодичних видань, що входять до наукометричних баз Scopus/WebofScience 

та відповідні інтернет-посилання на сторінку зі складом редакційної колегії 
2 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus) 

https://jet.com.ua/en/editorial-board#sppb-addon-1580212760586 
1 EurasianPhysicalTechnicalJournal (Scopus) 

https://phtj.buketov.edu.kz/index.php/EPTJ/editorial-board 

http://journals.uran.ua/eejet/index
https://jet.com.ua/en/editorial-board#sppb-addon-1580212760586
https://phtj.buketov.edu.kz/index.php/EPTJ/editorial-board
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- членами редколегій провідних закордонних видавництв або редакторами монографій, збірок праць і т. ін., що вийшли в світ у таких 
видавництвах: 

Кількість працівників 
установи Найменування видавництв та відповідні інтернет-посилання 

1 Journal of New Technologies in Environmental Science 
https://jntes.tu.kielce.pl/board/ 

 

https://jntes.tu.kielce.pl/board/
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ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Інститут технічної теплофізики НАН України проводить діяльність по декільком 

напрямам міжнародного наукового співробітництва з установами таких країн: США, 

Канада, Болгарія, Німеччина, Франція, КНР, СРВ тощо. 

Міжнародне співробітництво здійснюється за наступними проблемами: 

«Теплообмін та гідродинаміка в полях масових сил» і «Теплообмін і гідродинаміка в 

проточній частині охолоджуваних газових турбін», «Структурні та тепло-фізичні 

властивості високотеплопровідних полімерних мікро-і нанокомпозитів для енергетичного 

обладнання». За цими напрямами підтримуються прямі зв’язки із зв’язки зі США (фірми 

“Оптимайзд Турбайн Солушн”, Сан-Діего; «Дженерал Електрик», Нискайана, «Кулерадо», 

M-CycleIndustries (Денвер); з Університетом штата Міннесота, Військово-повітряною 

академією США,  Великобританією (Університет м. Кардіфф).  

Угоди про науково-технічне співробітництво: 

- зГуандунським Інститутом Зварювання (Китайсько-Український Інститут 

Зварювання ім. Є.О. Патона) та ІТТФ НАН України щодо теплофізики процесів 

зварювання і споріднених технологій та енергозбереження.  

- з Ченстоховським Технологічним Університетом (Польща)щодо питань 

будівельної теплофізики та екологізації теплоенергетичних установок.  

- з  Інститутом полімерів Болгарської академії наук. Стосовно теплофізичних 

аспектів одержання полімерних мікро- і нанокомпозитів і дослідження їх властивостей. 

- з Технологічним інститутом Університету Онтаріо, м. Ошава, (Канада) щодо 

обміну інформацією та даними і сумісними публікаціями в галузі досліджень теплообміну 

в потоках надкритичних рідин в різних каналах для використання в енергетиці; явищ 

теплообміну та втрат тиску в різних каналах, що охолоджуються надкритичними 

рідинами, для застосування до концепції атомних енергетичних реакторів IV покоління. 

- з Чжецзянcьким педагогічним університетом (Jinhua, Китайська Народна 

Республіка) щодо дослідження плівкового охолодження лопаток газових турбін у спільній 

китайсько-українській «Лабораторії по теплообміну та теплоенергетиці». 

- з Наньянським інститутом Майбутніх Енергетичних Систем Інституту технічної 

теплофізики Китайської академії наук (Пекін) та Представництвом «ПТ-Америкас, ЛЛС» 

(Київ). 

- з Ханойським фармацевтичним угіверситетом. 

- з Інститутом технології ГФС В'єтнаму.  
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Приклади співробітництва: 

1) з “Zhejiang Golden Egg Science and Technology Co.,Ltd.” (Китай, провінція 

Чжецзянь, м. Ханчжоу) завершено другий етап міжнародного договору «Розробка, 

виготовлення та проведення експериментального дослідження установки для визначення 

масообмінних характеристик гідрофільного матеріалу у динамічній адіабатній системі та 

тепломасообмінного апарату непрямого випарного типу» від 11.02.2019 р; 

2) з «Лабораторією по теплообміну та теплоенергетиці» с Чжецзянcьким 

педагогічним університетом (Jinhua, Китайська Народна Республіка) проводились 

чисельні дослідження плівкового охолодження у створеній китайсько-українській, 

підготовлений огляд з проблеми; 

3) з Наньянським інститутом Майбутніх Енергетичних Систем Інституту технічної 

теплофізики Китайської академії наук (Пекін) та Представництвом «ПТ-Америкас, ЛЛС» 

(Київ) проводяться роботи по науково-технічному співробітництву;  

4) за 7-ю рамковою програмою Європейської комісії діє Міжнародний грант 

№310436 «Виробництво покриттів для матеріалів нових ефективних і екологічно чистих 

вугільних електростанцій» ("Production of Coatings for New Efficient and Clean Coal Power 

Plant Materials") 

5) Спільно з компанією PLEJADES GmbH - Independent Experts (Німеччина) 

підготовлено науковий проект в програму НАТО Science for Peace and Security Programme 

(Лабораторія МПТ); 

6) з Гуандунським Інститутом Зварювання (Китайсько-Український Інститут 

Зварювання ім. Є.О. Патона) та ІТТФ НАН України щодо теплофізики процесів 

зварювання і споріднених технологій та енергозбереження.  

7) з Ченстоховським Технологічним Університетом (Польща) щодо питань 

будівельної теплофізики та екологізації теплоенергетичних установок.  

8) з  Інститутом полімерів Болгарської академії наук. Стосовно теплофізичних 

аспектів одержання полімерних мікро- і нанокомпозитів і дослідження їх властивостей. 

9) з Технологічним інститутом Університету Онтаріо, м. Ошава, (Канада) щодо 

обміну інформацією та даними і сумісними публікаціями в галузі досліджень теплообміну 

в потоках надкритичних рідин в різних каналах для використання в енергетиці; явищ 

теплообміну та втрат тиску в різних каналах, що охолоджуються надкритичними 

рідинами, для застосування до концепції атомних енергетичних реакторів IV покоління.  

10) з Інститутом безпеки і розробки обладнання для охорони навколишнього 

середовища Європейської соціал- та освітньої організації (Німеччина) та ІТТФ НАН 

України (Договір №760); 
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11) з ТОВ «Чагодощенський склозавод та К» м.п. Чагода Вологодська обл. 

(Договір №757); 

12) Виконується грант Федерального Міністерства освіти і досліджень 

Німеччини. Установа-партнер Університет прикладних наук University of applied Science, 

Campus Gummerrsbach (форма IХ-2) 

13) Подано заявку на грант «Methods for controlling the heat exchange during 

cooling of components by nanofluids in metal hardering technologies». По програмі 

досліджень та інновацій ЄС  EU Research and Innovation programme.  (форма IХ-2) 

14) з Університетом прикладних наук University of applied Science, Campus 

Gummerrsbach виконується міжнародний договір про співпрацю в рамках дослідницького 

проекту НАТО «Наука для миру та безпеки» The cooperation agreement within the 

framework of the NATO research project “Science for Peace and Security ( форма IХ-4) 

15) з WIT PHARMA COMPANY LIMITED (В’єтнам) виконується міжнародний 

договір про співпрацю і спільну діяльність № 7/21 від 27.05.2021 р., (подовжено). 

16) В рамках Угоди про співпрацю від 13.07.2022 р. між Інститутом технічної 

теплофізики НАН України та ТзОВ «Альпінус Хемія», м. Солець Куявський, Польща 

прийнято участь в науково-виробничій нараді «Розвиток нових ідей та технологій в галузі 

екології, оптимального використання природних ресурсів, енергозбереження та вуглець-

нейтральних виробничих практик». Підготувлено пропозиції щодо створення у м. Бидгощ, 

Польща теплонасосної установки гарячого водопостачання, що працює із використанням 

теплоти каналізаційних стоків. 

17) З компанією Big Bear Group Co., LTD (Academician Station, провінція 

Цзинань, КНР) підготовлено та підписано дистанційно меморандум про спільні наміри у 

технічній співпраці.  

 

Участь у міжнародних конференціях 

1) VI International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain.2022.  

2) The 13 th International scientific and practical conference “International scientific 

innovations in human life” (July 6-8, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United 

Kingdom  

3) 15th International scientific and practical conference August 10-12, 2022. BoScience 

Publisher. Chicago, USA. 2022. 
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4) ХІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів 

«Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, 

стандартизації і безпеки продовольства». НУБІП України, 2022 р.  

5) III Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2022 р., м. Київ.–

К.:НУХТ, 2022р  

6) ХIX Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання 

харчових та хімічних виробництв» 12-16 вересня 2022 р. 

7) ХI Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – К.: 

НУХТ, 2022 р.  

8) ХІІІ міжн. наук.-практ. конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в 

Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 24 ‒ 25 березня 2022 р.  

9) XXІI міжнародна науково-практична конференція cтудентів, аспірантів і 

молодих вчених ”Ресурс-енергозберігаючі технології та обладнання” (24-26 травня 2022 р. 

м. Київ) 

10) VIІІ міжнародна наукова конференція «Інноваційні енерготехнології» м. 

Одеса, Україна 12-16 вересня 2022 

11) VІ International Scientific-Technical Conference «Аctual problems of renewable 

Energy, construction And environmental engineering», 24-27 November 2022, Faculty of 

Environmental, Geomatic and Energy Engineering, Kielce University of Technology, Poland 

12) 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. 

Vancouver, Canada. 2022. 

13) 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, 

Sweden. 2022. 

14) II International Scientific and Theoretical Conference «Scientific forum: theory 

and practice of research», Sept. 16, 2022. Valencia, Kingdom of Spain: European Scientific 

Platform. 

15) 15th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. 

Chicago, USA. 2022. 

16) XI міжнар. наук.-практ. конф. «Наукові здобутки у вирішенні актуальних 

проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства (12 

травня 2022 р. – 13 травня 2022 р. м. Київ.) 

 

Участь молодих учених установи у міжнародних проектах та заходах, стажування, 

гранти: 
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1. Ст.н.сп.Недбайло О.М. отримав сертифікат про дистанційне (on-line) 

стажування (180 год., 6 кредитів ECTS) на кафедрі будівельної фізики та відновлюваної 

енергетики в Kielce University of Technology (Кельце, Польща) з 01.08.2022 р. по 

16.09.2022 р. за індивідуальною програмою з метою підвищення кваліфікації. 

 

Приклади стажування та навчання за кордоном співробітників Інституту: 

1. Отримання однієї річної аспірантської стипендії Кемріджського університету 

(Department of Engineering in the University of Cambridge) для родини співробітниці 

відділу; 

2. Отримання однієї річної дослідницької стипендії фірми Volkswagen через 

Technische Universität Kaiserslautern теж для родини співробітниці відділу. 

 

Членство в редакціях міжнародних видань: 

1. С.н.с. Недбайло О.М. Штатний рецензент публікацій у міжнародному 

науковому журналі Civil Engineering and Architecture, ISSN: 2332-1121 (Horizon 

Research Publishing, USA, Scopus). 

2. Завідувач відділу, чл.-кор. НАН України Н.М. Фіалко є членом редколегії   

Міжнародного журналу «Восточно-европейский журнал передовых 

технологий», 

3. д.т.н. Дешко В.І. є членом редколегії закордонного видання Jornal of New 

Technologies in Environmental Science, Польща. 

 

Членство в міжнародних асоціаціях: 

1. Академік НАН України Халатов А.А. є членом Комітету по теплообміну 

Міжнародного Інституту Газових Турбін Американського Інституту Інженерів- Механіків 

(IGTI ASME, США. 

 

https://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=48
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Форма ІХ-1 

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва 

Інститут технічної теплофізики НАН України 
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ФОРМА ІХ-2 

Відомості про гранти міжнародних та зарубіжних організацій 

Подано в 2021 році 

Джерело фінансування 
(назва конкурсу та 
програми українською та  
англійською мовами 
відповідно до 
оригінальної мови) 

Назва  
заявки  

Керівник проекту 
від установи  
 

Керівник 
проекту від 
іншої установи 
(якщо є), 
 в тому числі 
зарубіжний  
 

Установи-
партнери, в тому 
числі зарубіжні 

Тривалість 
проекту 
(роки, місяці) 
 

Практичні 
результати 

EU Research and 
Innovation programme. 
Програма досліджень та 
інновацій ЄС 
 

Methods for controlling the 
heat exchange during 
cooling of components by 
nanofluids in metal 
hardering technologies 

Авраменко А.О. І.В. Шевчук 

Університет 
прикладних наук 
Кьольн, 
Німеччина 

2  

 

Річна аспірантська 
стипендія Кембріджського 
університету (Department 
of Engineering in the 
University of Cambridge) 

  

Department of 
Engineering in the 
University of 
Cambridge 

1 рік  

фірма Volkswagen 

Річна дослідницька 
стипендія фірми 
Volkswagen через 
Technische Universität 
Kaiserslautern 

  фірма Volkswagen 1 рік  

Виконується 

Джерело фінансування 
(назва українською та  
англійською мовами) 

Назва проекту 
(українською та  
англійською мовами), його 
тривалість (роки, місяці) 

Керівник проекту 
від установи  
 

Координатор 
проекту  
 

Установи-
партнери, в 
тому числі 
зарубіжні 

Загальна сума 
фінансування  
(у відповідній 
валюті) для 
установи 

Сума 
фінансування в 
2021 році (грн.) 
(за можливості) 

Конкретні результати 
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7-марамковаПрограма 
ЄвропейськоїКомісії 
European Comission 

«Виробництво покриттів 
для матеріалів нових 
ефективних і екологічно 
чистих вугільних 
електростанцій» 
("ProductionofCoatingsforN
ewEfficientandCleanCoalPo
werPlantMaterials") 

2013-2021 

П.Г.Круковський   5100 168,7 

Розроблено методи 
оптимального 
проектування та 
розрахунку ресурсу 
роботи дифузійних 
захисних покриттів для 
підвищення надійності 
і терміну експлуатації 
високотемпературного 
обладнання 
перспективних 
теплових 
електростанцій з 
надкритичними 
параметрами пари на 
основі аналізу 
тепломасообмінних 
процесів в системах 
покриття-основний 
сплав. Проведено 
супровід виконаних 
робіт. 

 

Федеральне 
Міністерство освіти і 
досліджень Німеччини 

Створення міжнародної 
німецько-української 
команди для підготовки 
проекту  участі в програмі 
«Горизонт Європа»  
Formation of an 
international German-
Ukrainian team to prepare 
an application for a future 
project within the Horizon 
Europe program. 

Авраменко А.О. чл-
кор. НАНУ 

Шевчук І.В. 
проф. 

Університет 
прикладних 
наук University 
of applied 
Science, 
Campus 
Gummerrsbach 

 

39494 євро 0 
Федеральне 

Міністерство освіти і 
досліджень Німеччини 
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ФОРМА ІХ-3 

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами 

Країна-
партнер 
(за 
алфавітом
) 

Установа-
партнер 

Тема співробітництва Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 
співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати 

Болгарія Arena-2 Надання допомоги 
щодо адаптації 
українського 
законодавства по 
установкам 
спалювання ТПВ. 

Локальні угоди 
експертів 

Надані рекомендації по адаптації вимог до 
Українського законодавства, щодо 
установок спалювання ТПВ  

Соціа-
лістична 
Респуб-
ліка 
В’єтнам 

Інститут 
технологій 
ГФС В’єтнама, 
м. Ханой 

Передача розроблених 
технологій та 
обладнання 

Меморандум про 
співробітництво 

Обговорення перспектив придбання  
розроблених теплотехнологій та 
обладнання. 

Інститут 
технологій 
ГФС В’єтнама. 
м. Ханой 

Передача розроблених 
технологій  

Договір №16 про 
трансфер 
технології від 
18.10.18р. 

Розробка технології виробництва з 
переробки торфу на добриво і паливо 

Ханойський 
фармацевтични
й університет 
(департамент 
(відділ) 
ботаніки), 
Акціонерна 
компанія 
DUOC KHOA 
(DKP) та 
Акціонерна 
компанія VIET 
NAM GREEN 
PHARMACY 
VALLEY 
(GPV), м. 
Ханой 

Обмін технічними 
результатами 
пов’язаними з 
дослідженнями і 
розробкою 
натуральних продуктів, 
дослідженнями 
процесу сушіння з 
використанням нових 
технологій 

Меморандум про 
взаємо 
порозуміння 

(2017-2022 рр.) 

Створення плану проекту, моніторинг 
процесу сумісної роботи 

 

КНР 

 

 

Інвестиційно-
будівельна 
компанія  
«Науково-
технічний парк 
Харбінського 
політехнічного 
університету в 
м. Циндао»  

Співробітництво в 
сферах науки і освіти, 
впровадження  

Угода про 
розвиток науково-
технічної 
співпраці від 
26.10.18 р. 

(2018-2023 рр.) 

Обговорення перспектив створення 
Технопарку в Україні та Циндао. 

Компанія 
«Golden Egg» 

Тепловой насос на 
комбінованому циклі 

Угода про 
створення спільної 
лабораторії між 
ІТТФ НАНУ та 
компанією Golden 
Egg від 
25.10.2018 р. 

Розроблені наукові основи створення 
тепломасообмінних апаратів непрямого 
випарного типу з пористими стінками 
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Інженерний 
коледж, 
Чженьцзянськи
й педагогічний 
Університет 

Zheijung 
Normal 

University, 
Tsinhua 

Дослідження 
характеристик 
плівкового 
охолодження 

Угода про 
партнерство, 

співробітництво та 
науковий обмін 

між 
Чженьцзянcьким 

педагогічним 
університетом 

Проведено чисельні дослідження 
плівкового охолодження, опубліковані 

спільні статті 

 

Німечина 

 

University of 
applied Science, 
Campus 
Gummerrsbach 

(Університет 
прикладних наук) 

“Methods of controlling 
of heat transfer 

enhancement at cooling 
of components by 

nanofluids in hardening 
technologies of 

metallurgy” 

Угода про 
співпрацю 

 2018 р. – 2022 р. 

 

Інститут 
безпеки і 
розробки 
обладнання та 
засобів для 
охорони 
навколишнього 
середовища 
Європейської 
соціал- та 
освітньої 
організації 

SVT e.V. 

Institut für 
Sicherheit und 
Umwelt des 
Europäisches 
Sozial- und 
Bildungswerks 
SVT e.V. 

“Розробка технічної 
документації тепло-
утилізатора котла 
потужністю 8 МВт “ 

„Entwicklung des der 
technischen 
Dokumentation des 
Abgaswärmetauschers 
zum Kessel mit der 
Leistung 8 MW” 

Договір № 760 

01.01.2022-
31.12.2022 

Корегування конструкторської 
документації агрегованого 
теплоутилізатора відхідних газів котла 
ТВГ-8. 

 

 

Польща Warsaw 
University of 
Life Science, 

SGGW, 
Department of 

Food 
Engineering and 

Process 
Management.  

Співпраця у вивченні 
процесів, що 

спостерігаються при 
попередній обробці 

термолабільної 
сировини та її 
зневоднення 

Договір про 
співпрацю № 0721 

(01.09.2021-
31.12.2022 р.) 

Ознайомлення спеціалістів з новітніми 
розробками та впровадженими 

технологіями сушіння другої сторони 
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США Представництв
о «ПТ-
Америкас, 
ЛЛС» (Київ). 

 

Охолоджувані лопатки 
газових турбін та 
мікротурбіни 

Угода про 
партнерство, 
співробітництво та 
науковий обмін 

 

Виконано огляд робіт з проблеми 
«doublewalltechnology». Узгоджено план 
робфт  на 2022 рік: мікрореактивні двигуни 

Energy&Enviro
nmentalModelin
gandSolutions, 
LLC 

Надання взаємної 
допомоги в 
розширенні ринків 
збуту продукції кожної 
з сторін при 
розробленні, 
виробництві та 
впровадженні 
природоохоронних і 
енергозберігаючих 
технологій та 
обладнання. 

Договір про 
співробітництво 

Проведено аналіз можливості 
впровадження газоочисних установок 

Литовська 
республік
а  

 

VilniausGedimi
noTechnikosUni

versitetas 
(Вільнюський 

Технічний 
Університет 
Гедімінаса) 

Партнерство з 
розроблення 

обладнання для 
утилізації теплоти 

Договір про 
співробітництво 

Визначено 
можливості серійного виготовлення 

контактних теплоутилізаторів 
 

Kaunotechnolog
ijosuniversitetas 

(Каунаський 
Технологічний 

університет) 

Партнерство з 
розроблення 

обладнання для 
очищення димових 

газів 

Договір про 
співробітництво 

Надано для узгодженя ТЗ газоочисної 
установки 

Компанія UAB 
"Euroverna" 

Партнерство з 
підготовки документів 

для участі у 
Європейській програмі 

«Інтелект» 

Договір про 
співробітництво 

Надані пропозиції для підготовки 
відповідних документів 

 

Іспанія 

 

 

Мадридський 
університет 

«Виробництво 
покриттів для 

матеріалів 
нових 

ефективних і 
екологічно 

чистих 
вугільних 

електростанці
й» ("Production 
of Coatings for 
New Efficient 

and Clean Coal 
Power Plant 
Materials") 

2013-2023 

7-ма рамкова 
Програма 

ЄвропейськоїКомі
сії 

European 
Comission 

Розроблено методи оптимального 
проектування та розрахунку ресурсу 

роботи дифузійних захисних покриттів для 
підвищення надійності і терміну 

експлуатації високотемпературного 
обладнання перспективних теплових 

електростанцій з надкритичними 
параметрами пари на основі аналізу 

тепломасообмінних процесів в системах 
покриття-основний сплав. Проведено 

супровід виконаних робіт. 
 

рф ТОВ 
«Чагодощенськ
ий склозавод та 

К» м. Чагода 
Вологодська 

обл.. 

«Виконання 
комплексу 

робіт по 
введенню до 
експлуатації 

модернізовано
го 

теплоутилізато
ра ТВМ-30» 

Договір №757 

01.01.2022-
31.12.2022 

Аналіз експлуатаційних показників 
теплоутилізатора запічних газів, 

встановленого за скловарною піччю 
підприємства  
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ФОРМА ІХ-4 

Відомості про чинні угоди (договори) з іноземними партнерами 

№ Країна Установа 
НАН  

України 

Установа -  
партнер 

(укр. та англ. 
мовами) 

Назва документа 
(укр. та англ. мовами) 

Термін 
дії 

Результати 

1 Канада ІТТФ 
НАН 
України 

Технологічний 
інститут 
Університету 
Онтаріо, 

м. Ошава, 
Канада 

 

Угода про 
співробітництво. 

Погоджено щодо 
обміну інформацією 
та даними і 
сумісними 
публікаціями в галузі 
досліджень, що 
становлять взаємний 
інтерес, а саме: - 
дослідження 
теплообміну в 
потоках 
надкритичних рідин в 
різних каналах для 
використання в 
енергетиці; 

- дослідження явищ 
теплообміну та втрат 
тиску в різних 
каналах, що 
охолоджуються 
надкритичними 
рідинами, для 
застосування до 
концепції атомних 
енергетичних 
реакторів IV 
покоління.  

2018 - 
2025 

Дослідження 
теплообміну в 
потоках 
надкритичних рідин з 
врахуванням сил 
плавучості 

2 Китай ІТТФ 
НАНУ 

Компанія 
«Golden Egg» 

Угода про створення 
спільної лабораторії 
між ІТТФ НАНУ та 
компанією Golden 
Egg від 25.10.2018 р. 

2018- 
2022 

Проведено аналіз 
даних з 
тепломасообміну в 
апараті непрямого 
випарного типу  

3 КНР ІТТФ 
НАН 

України 

Гуандунський 
Інститут Сварки 

(Китайсько-
Український 

Інститут Сврки 
ім. Є.О. Патона) 

Китай 

 Guangdong 
Welding Institute 
(China-Ukraine 

E.O. Paton 

Угода про науково- 
технічне 
співробітництво при 
проведенні наукових 
досліджень та 
раелізації сумісних 
проектів в галузі 
тепло фізики процесів 
сварки,   
спроріднених 
технологіях та 
енергозбереженні. 

2018-
2025 

Виконано 
дослідження 

закономірностей 
кристалізації 
полімерних 

мікрокомпозитів.  

 За результатами 
досліджень 
опубліковано 1 
статтю в 
наукометричній базі  
Scopus 
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Institute of 
Welding) 

China 

 

Agreement on 
scientific and technical 
cooperation in 
conducting scientific 
research and 
implementing joint 
projects in the field of 
thermophysics of 
welding processes, 
related technologies 
and energy saving. 

4 Китай ІТТФ 
НАНУ 

Інженерний 
коледж, 
Чженьцзянський 
педагогічний 
Університет 

Zheijung Normal 
University, 
Tsinhua 

Угода про 
партнерство, 
співробітництво та 
науковий обмін між 
Чженьцзянcьким 
педагогічним 
університетом 

2019-
2023 

Результати 
експериментального 
дослідження 
вихрового 
теплообміну,  

спільна публікація 

5 Німеччин
а 

Відділ 
ТГЕТУ 

Університет 
прикладних наук 
University of 
applied Science, 
Campus 
Gummerrsbach 

 

Договір про 
співпрацю в рамках 
дослідницького 
проекту НАТО 
«Наука для миру та 
безпеки» 

The cooperation 
agreement within the 
framework of the 
NATO research project 
“Science for Peace and 
Security 

2018 р. – 
2022 р. 

 

6 Польща ІТТФ 
НАН 

України 

Ченстоховo 
Технологічний 

Університет 

Польща 

 

Czestochowa 
University of 
Technology 

Poland 

Угода про 
співробітництво.Пого
джено співпрацювати 
та обмінюватися 
досвідом в науково-
освітніх ініціативах, 
обмінюватися 
досвідом професорів, 
факультетів, 
адміністративних 
працівників та 
проведення спільних 
проектів. 

Cooperation 
agreement. 

Agree to collaborate 
and exchange 
experiences in research 
and educational 
initiatives, sharing 
experiences among the 
profassors, facultystaff, 
administrative officers, 
and carryng out mutual 

2018-
2025 

Виконано комплекс 
досліджень з 
екологізації 
енергетичних 
установок 
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recerch projects. 

7 Соціа-
лістична 
Респуб-
ліка 
В’єтнам 

Інститут 
технічної 
теплофі-

зики НАН 
України  

Інститут 
технології ГФС 
В’єтнаму 

 

Institute of 
Technology GFS 
of Vietnam 

ДОГОВІР про 
трансфер технологій 
виробництва з 
переробки торфу на 
добрива і паливо 

 

Agreement on 
technology transfer of 
the production of 
processing peat on 
fertilizers and fuel  

 

18.10.201
8-
07.12.203
7 

Технологія 
отримання 
композиційного 
палива з торфу та 
біомаси. 

Технологія 
отримання рідкого 
добрива - гуматів. 

7 США ІТТФ 
НАНУ 

Представництво 
«ПТ-Америкас, 
ЛЛС» (Київ) 

Угода про 
партнерство, 
співробітництво та 
науковий обмін 

 

 Узгоджено план робіт  
на 2023 рік  

 



Інститут технічної теплофізики НАН України 

139 
 

Х. Зовнішньоекономічна діяльність 

Зовнішньоекономічна діяльність Інституту пов’язана з виконанням контрактів, 
якиху 2022 р. не було. Надходжень валютних коштів не було. 

ФОРМА Х-1 

Відомості про експорт науково-технічної продукції 
(без урахування грантів) 

№ Предмет контракту 
(укр. та англ. 
мовами) 

Країна Фірма 
(повна 
назва укр. 
та англ. 
мовами) 

Надходжен
ня за 2021 
р. 
(в грн) 

Термін, 
протягом 
якого 
виконується 
контракт 
(роки, 
місяці) 

Практичні 
результати 
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ХІ. Результати підприємницької діяльності 

Інформація 

про діяльність господарських товариств, заснованих за участю  

наукової установи (організації, підприємства) НАН України 

Інститут технічної теплофізики НАН України 

ФОРМА ХІ-1 

 

1. Приватне акціонерне товариство "Дослідне конструкторсько-технологічне бюро 

теплоенергетичного приладобудування (ПрАТ"ДКТБ ТЕП") ІТТФ НАН України". 

2. Приватна власність, частка ІТТФ НАН України 20% акцій у Статутному 

фондіПрАТ"ДКТБ ТЕП". 

3. Постанова Президії НАН України №412 від 28.12.1996 р. 

4. Дата держреєстрації 16.04.1997 р. 

5. Код ЄДРПОУ 24742580. 

6. Гончаров Борис Васильович, тел. 456-92-82. 

7. Обсяг виконаних робіт у 2022 р.1103,9 тис.грн. 

8. У 2022 р. в ІТТФ НАН України від ПрАТ "ДКТБ ТЕП" було перераховано 323,5 

тис.грн. (триста двадцять три тисячі п’ятсот грн.), у тому числі дивіденди 10,0 (десять) 

тис.грн. 

9. Працюючих – 10 чол. 

10. Основні напрямки діяльності - дослідження та розробки в галузі теплоенергетики 

та приладобудування для агропромислового комплексу України. 

11. Розробка та виготовлення експериментального зразку приладу контролю якості 

технічних олив для паливно-енергетичного та агропромислового комплексів України. 

12. Виготовлення дослідного зразку приладу контролю якості технічних олив. 

13. Готовність результатів до виробництва – 100%. 

14. Готовність результатів до впровадження–100%. 

15. Можливість серії - залежить від потреби замовників. 

16. Наявність дослідних зразків – 100%. 

17. Проблеми взаємодії ІТТФ НАН України та заснованим ним ПрАТ "Дослідне 

конструкторсько-технологічне бюро теплоенергетичного приладобудування ІТТФ НАН 

України" відсутні. 
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1. Державне підприємство «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з 

інтенсифікації тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики НАН 

України». 

2. ДП ДКТБ організовано відповідно до розпорядження Ради міністрів УРСР від 

08.12.1966 р. №26923 та розпорядження Президії АН УРСР від 18.01 1967 р. №46. Частка 

ІТТФ НАН України 100% акцій. 

3. Постанова Президії №46 від 18.01.1967 р. 

4. Дата держреєстрації 16.12.1992 р.,18.07.2005, 1 072 120 0000 003926. 

5. Код ЄДРПОУ 05447496. 

6. Кіржнер Дмитро Авраамович, тел. (067)4015891. 

7. Обсяг виконаних робіт у 2022 р. – ДКТБдіяльності не проводило. 

8. У 2022 р. доходів немає. 

9. Працюючих – 1 чол. – директор (без оплати). 

10. Основні напрямки діяльності – 72.19 Дослідження й експериментальні розробки 

у сфері інших природничих і технічних наук. 

11. Роботи не проводилися. 

12. Немає. 

13. Згідно наданого фінансування. 

14. Немає. 

15. Згідно наданого фінансування. 

16. Відсутні. 

17. Відсутність інфраструктури, відповідного обладнання та штату співробітників. 

Створених підприємницьких структур – немає. 
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ФОРМА  ХІ-2 

Інформація 

про корпоративні права держави в НАН України 

 

Інститут технічної теплофізики НАН України 

 

№ 
з/
п 

Об’єкти 
корпоративно
го права – 
акції, частки 
(паї) в 
статутному 
капіталі СПД 

Назва СПД, 
організаційно-
правова форма 
господарюван-
ня, юридична 
адреса, місце-
знаходження 

Майно НАН України, 
права користування 
яким внесені до 
статутного капіталу 
СПД; кількісна та 
вартісна 
характеристика 

Дозвіл 
Президії 
НАН 
України на 
участь у 
заснуванні 
СПД 

Представник 
НАН України, 
уповноважений 
на управління 
часткою у 
статутному 
капіталі СПД 
(посада, П.І.Б., 
тел, E-mail) 

 

1. 

20% акцій в 
статутному 
фонді СПД 

ПрАТ 
“Дослідне 
конструк-
торсько-
технологічне 
бюро 
теплоенергетич
ного приладо-
будування” 
ІТТФ НАН 
України, 
Київ,вул.Марії 
Капніст 
(Желябова), 2а 

Станом на 01.12.22р. 
право користування 
виробничо-
складськими  
площами 
виробничого корпусу 
становить – 647,35 м2  
в тому числі дахового 
поверху. 

Вартість переданих 
28.12.1996р. прав 
користування – 225 
тис. грн. 

Постанова 
Бюро 
Президії НАН 
України №412 
від 
28.12.1996р. 

 

Почесний 
директор ІТТФ 
НАН України, 
Академік НАН 
України  
А.А. Долінський 
тел.:  
(044)456-62-82 
(044)424-96-40 
'tdsittf@ukr.net' 

 

Дохід товариств формується за рахунок надходжень від господарської діяльності та 

з інших джерел, не заборонених законодавством. Прибуток товариств, що залишається в 

розпорядженні після відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат, 

розподіляється між Учасниками у формі дивідендів. 
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ХІІ. Діяльність дослідно-виробничої бази 

ДП Інженерний центр «Сушка» Інституту технічної теплофізики НАН України 

ДП ІЦ ”Сушка” ІТТФ НАН України створено згідно Постанови Президії НАН 

України від 06.12.1989 р. №390. Засновником ДП ІЦ “Сушка” є НАН України. Дата 

реєстрації – 30.- 08.1996 р. №1009. 

Згідно Розпорядження Президії НАН України № 722 від 03.12.2002 р. ІЦ “Сушка” 

ІТТФ НАН України перейменовано в Державне підприємство “Інженерний центр 

“Сушка” ІТТФ НАН України. ДП “ІЦ “Сушка” Інституту технічної теплофізики НАНУ є 

державним госпрозрахунковим підприємством. ДП “ІЦ “Сушка” – самостійний 

господарюючий об”єкт, який має права юридичної особи та здійснює дослідно-

конструкторську, науково-дослідну, промислову, підприємницьку, комерційну та 

зовнішньоекономічну діяльність з метою одержання відповідного прибутку, має 

самостійний баланс, поточний та інші необхідні рахунки в установах банків, круглу 

печатку зі своїм найменуванням. 

Основні напрями діяльності: розробка та впровадження енергозберігаючих 

технологій і обладнання, приладів.   

Директор: Чернишин Олександр Георгійович, тел. 424-02-79. 

На сьогодні в ДП “ІЦ “Сушка”загальна чисельність  працівників складає 5 осіб ( з 

них 1 доктор технічних наук, 1 кандидати технічних наук). 

У 2022 році підприємство продовжувало роботи по розробці унікальної за своїм 

складом  енергозберігаючої  струмопровідної пасти. Продовжило розробку нових типів 

нагрівальних елементів. Нагрівальні елементи, вироблені із застосуванням вказаної пасти, 

дозволяють замінити традиційні нагрівальні елементи на пласкі товстоплівкові резистивні 

та забезпечити ефект саморегуляції теплових характеристик. Нові товстоплівкові 

нагрівальні елементи здатні замінити традиційні завдяки високому коефіцієнту 

перетворення електричної енергії в теплову. Сфера застосування нових нагрівальних 

елементів дуже широка (харчова промисловість, комунальне господарство, будівельна 

індустрія, аграрна промисловість та сільське господарство).  

У 2022 році ДП ІЦ “Сушка” продовжило  проводити науково дослідні роботи з 

розлення технології одержання композиційних часток порошків субмікронного розміру і 

паст на їх основі із заданим комплексом електрофізичних властивостей. Використання 

одержаних часток в складі паст для товстоплівкової технології дозволить створити ряд 

елементів та приладів для мікроелектроніки і електротехніки з принципово новими 

технічними можливостями.  
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Виконувало науково-дослідні роботи по проведенню порівняльних випробувань на 

відповідність параметрам та енергоефективності системи опалення на елементах, 

розроблених ДП ІЦ “Сушка”. Зокрема визначення показників енергоефективності при 

використанні інфрачервоного приладу на основі нагрівальних елементів для обігріву 

господарських приміщень, що не мають централізованого теплопостачання. Впроваджено 

у виробництво. 

  Загальний обсяг виконаних робіт у 2022 році склав 866,8 тис. грн. 

У 2022 році наше підприємство ДП ІЦ “Сушка”  з  ІТТФ НАН України продовжує 

довгостроковий договір з  ІТТФ НАН України про спільне виконання науково-дослідних 

робіт, а саме: Науково-технічні роботи і дослідження в межах енергоощадного проекту з  

влаштування автономного опалення, що передбачає використання обладнання (котлів) з 

розробленими Замовником товстоплівковими нагрівальними елементами. 

ДП ІЦ «Сушка» призупинив випускати міжнародний науково-виробничий журнал 

«Кераміка: наука і життя» у зв’язку з дифіцитом фінансування.  

 

Дослідне виробництво. Згідно рішення Вченої ради від 22.06.17 та керуючись 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (п. 14 розділу ІІ), наказом 

директора ІТТФ НАН України № 95-к від 01.03.18 в структурі Інституту створено і 

функціонує дослідне виробництво. 

 

 ДП «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації 

тепломасообмінних процесів» Інституту технічної теплофізики НАН України та ДП 

«Науково-виробничий центр Біодизель» Інституту технічної теплофізики НАН України 

Діяльності не проводили. 

 

ДП «Науково-технічний центр енергетичного приладобудування» Інституту 

технічної теплофізики НАН України, ДП «Екотерм» Інституту технічної теплофізики 

НАН УкраїнитаПіївський експериментальний механічний завод тепломасообмінних 

апаратів Інституту технічної теплофізики НАН України знаходяться в стадії ліквідації 

(постанова Президії НАН України від 23.10.2019 № 259, додаток 5). 
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ФОРМА XII 
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5 - - - - - - 

 
 
 
 
 

866,8 
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866,8 

 
 
 
 
 

1,0 482,4 - - - 1125,0 5 

Д
ос
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е 
ви

ро
бн

иц
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- 2 1460,0 250,0 17,1 - - - 120,0 120,0 0 - - - - - - 5,0 
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XIII. КАДРИ 

1. Загальна кількість працівників Інституту на 31.12.2022 р. складає 399 чол. (325 

за основним місцем роботи, за сумісництвом працює 74 чол.). 

Чисельність наукових працівників за основним місцем роботи за контрольним 

списком на кінець року складає 202 чол. (сумісників 58 чол.). Середній вік наукових 

працівників – 52,3 років. 

За основним місцем роботи працюють 28 докторів та 92 кандидатів наук, за 

сумісництвом відповідно 15 та 26 чол. 

2. В Інституті працює 2 академіка НАН України, 4 чл.-кор. НАН України.  

3. В Інституті технічної теплофізики НАН України існує план підготовки докторів 

і кандидатів наук. Згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 № 301 «Про 

планування підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями в наукових 

установах НАН України» були надані пропозиції на 2022 р. прийняти до аспірантури 3 

чол. на спеціальність 144. «Теплоенергетика» і в докторантуру 1 чол. на спеціальність 144. 

«Теплоенергетика». 

У 2022 році було прийнято до аспірантури 3 чол. на спеціальність 144. 

«Теплоенергетика». 

Захисти кандидатських і докторських дисертацій співробітниками Інституту 

технічної теплофізики НАН України в 2022 році відсутні. 

У 2022 році в Інституті технічної теплофізики НАН України захистівкандидатських 

і докторських дисертацій не було. 

4. Інститут має ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, третій 

(освітньо-науковий)рівень за спеціальністю 144. «Теплоенергетика», 141. 

«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» та 152. «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка». 

Наразі йде процес акредитації освітньо-наукової програми за спеціальністю 144. 

“Теплоенергетика”, зустріч з експертами акредитаційної комісії НАЗЯВО була проведена 

у листопаді 2022 р., очікується винесення рішення ГЕР і НАЗЯВО. 

5. В 2022 році у зв’язку з відсутністю акредитації освітньо-наукової програми за 

спеціальністю 144. “Теплоенергетика” випуску і захисті не відбулося. У 2022 р. прийнято 

в аспірантуру Інституту технічної теплофізики НАН України з відривом від виробництва 

3 чол. на спеціальність 144. «Теплоенергетика». 

Іноземці в аспірантурі відсутні. 
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6. Спеціалізовані вчені ради Інституту технічної теплофізики НАН України у 2022 

році відсутні. 

 
7. Отримують стипендії Президента України для молодих учених 4 чол. (в тому 

числі: 1 док.філософ. - ст.н.с.; 3 асп. - 3 м.н.с.); стипендії НАН України для молодих 

учених 4 чол. (в тому числі: 1 д.т.н. - пр.н.с., 1 к.т.н. – с.н.с.; 2 асп. - 2 м.н.с.). 

8. Стажування за кордоном наукові співробітники не проходили. 

9. Дані про поповнення у 2022 р. молодими спеціалістами та звільнення з роботи 

молодих спеціалістів Інституту технічної теплофізики НАН України. 

 Кількість 

Прийнято на роботу спеціалістів з вищою освітою:  

У віці до 35 років (включно), всього 2 

в тому числі випускників закладів вищої освіти 2021 р.  

(і окремо за закладами вищої освіти):  

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»  

Кількість співробітників, які закінчили заклади вищої освіти  

без відриву від виробництва у 2021 р.  

Звільнено з роботи спеціалістів з вищою освітою  

У віці до 35 років (включно), всього 4 

В тому числі випускників закладів вищої освіти 2018-2021 рр.  

з причин:  

перехід на роботу до інших установ НАН України  

зарахування до аспірантури 1 

незадоволеність заробітною платою 1 

інші причини (зміна місця проживання ) 2 
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ДАНІ 
про студентів  навчальних закладів, які проходили в 2021 році виробничу практику в 

Інституті технічної теплофізики НАН України 
 

 
Назва навчального закладу 

Кіль-
кість 

практи-
кантів 

В тому числі Кількість молодих 
спеціалістів 

прийнятих на 
роботу у 2021 р. з 
числа студентів, 
які проходили 

виробничу 
практику в 

установі 

викону-
вали 

дипломні 
роботи 

працювали на 
інженерно-
технічних 
посадах з 
оплатою 

Національний технічний 
університет України 
“Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря 
Сікорського» 

10 6 0 0 

 
ВСЬОГО 

 
10 6 0 0 

 

10. Кількість працівників, які працюють за сумісництвом станом на 31.12.22. 

Керівники і спеціалісти 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

По батькові 

Рік 

народ 

Посада  Вчений 
ступінь 

Основне місце роботи 

1 Абдулін  

Михайло Загретдинович 

1950 Ст.наук. співроб. д.т.н. НТУУ “КПІ” 

2 Авраменко  

Андрій Олександрович 

1960   Пр.наук.співроб Д.т.н.  ІТТФ НАНУ 

3 Алєксєєв 

Іван Олексійович 

1994  

Інженер ІІ кат. 

- КП СПБ 

«Арсенал» 

4 Божко 

Ігор Костянтинович 

1988 Ст.наук. співроб. К.т.н. Німецьке товариство 
міжнародн. співр. «DIZ» 

5 Бадеха 

Андрій Васильович 

1982 Мол..наук.сп. - Аспірантура ІТТФ НАНУ 

6 Булій Юрій Володимирович 1960 Пров. наук.сп. К.т.н. ТОВ «ТІСЄР» 
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7 Вишневський  

Віталій Миколайович 

1984 Мол..наук.сп. - Аспірантура ІТТФ НАНУ 

8 Веремійчук 

Юрій Андрійович 

1986 Ст.наук. співроб. К.т.н. НТУУ “КПІ” 

9 Веремійчук 

Ганна Миколаівна 

1986 Мол.наук. співроб.  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

10 Воскобійник 

Володимир Антонович 

1953   Пр.наук.співроб Д.т.н. Інститут гідромеханіки 
НАНУ 

11 Ганзенко 

Валентина Василівна 

1953 Ст.наук. співроб. К.т.н. НУХТ  

12 Гільчук  

Андрій Володимирович 

1986 Наук.співр. К.т.н. НТУУ “КПІ” 

13 Гусарова  

Олена Віталіївна 

1983 Ст.наук.співр. К.т.н. НТУУ “КПІ” 

14 Гаврилко 

Євген Иолодимировмч 

1964   Пр.наук.співроб Д.т.н. Інститут телекомунікації 

15 Граков Дмитро Павлович 1983 Інженер І кат.  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

16 Граков Олексій Павлович 1979 Пров. інженер  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

17 Гусятинська 

Наталія Альфредівна 

1964 Пров.наук.співр.  Д.т.н. НТУУ “КПІ” 

18 Дерев’янко 

Денис Григорович 

1987   Ст.наук.співроб.  К.т.н. НТУУ “КПІ” 

19 Дешко Валерій Іванович 1947 Ст.наук.співроб     Д.т.н. НТУУ “КПІ” 

20 Давиденко  

Борис Вікторович 

1953 Пров.наук.співр.  Д.т.н. ІТТФ НАНУ 

21 Дрозденко 

Олександр Іванович 

1978 Пров.наук.співр.  к.т.н. НТУУ “КПІ 
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22 Дядюшко  

Євген Валентинович 

1993 Мол.наук.співр.  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

23 Дробик 

Олександр Васильович 

1956 Ст. наук.співроб. К.т.н. НТУУ “КПІ” 

24 Захаров  

Сергій Михайлович 

1950 Ст. наук.співроб. К.т.н. ІМФ НАНУ 

25 Іваницький  

Георгій Костянтинович  

1940 Пров. наук. сп Д.т.н. НТУУ “КПІ” 

26 Кузнєцова  

Інна Вадимирівна 

1978 Пр.наук. співроб. Д.т.н. Інститут продовольчих 
ресурсів 

27 Кузьменко 

Ігор Миколайович 

1971 Пр.наук. співроб. к.т.н. НТУУ “КПІ” 

28 Козак  

Микола Миколайович 

1984 Мол.наук.сп. - ТОВ «Еверест лімітід» 

29 Новохат 

Олег Анатолійович 

1985 Ст.наук. співроб. К.т.н. НТУУ “КПІ” 

30 Новак  

Сергій Вікторович 

1958 Ст.наук.співроб.  К.т.н. Київський НДІ цивільного 
захисту 

31 Новікова 

Юлія Петрівна 

1996 Мол.наук.сп. - Аспірантура ІТТФ НАНУ 

32 Новаківський 

Євген Валерійович 

1979 Ст.наук.співроб.  К.т.н. ІТТФ НАНУ 

33 Опришко 

Віталій Павлович 

1990 Ст.наук.співроб.  К.т.н. ТОВ «ДТЕК» 

34 Олійник  

Людмила Василівна 

1960 Ст.наук.співроб.  - ІТТФ НАНУ 
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35 Олійник 

Владислав Сергійович 

1994 Мол.н.сп.  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

36 Петров  

Антон Іванович 

1978 Мол.наук.співр.  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

37 Письменний  

Євген Миколайович 

1947 Пр.наук. співроб. Д.т.н. НТУУ “КПІ” 

38 Петров Павло Іванович 1982 Пров. інженер  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

39 Плашихін 

Сергій Володимирович 

1984 Ст.наук.співроб.  К.т.н. НТУУ “КПІ” 

40 Сухенко 

Владислав Юрійович 

1974 Пр.наук. співроб. Д.т.н. УДТУ 

41 Савченко 

Ян Олексійович 

1966 Мол.наук.співр. К.ф-м.н. ТОВ “ІТ” 

42 Сартинська 

Ліна Людвигівна 

1987   Ст.наук.співроб. К.т.н.  ІТТФ НАНУ 

43 Сергієнко 

Роман Володимирович 

1987   Ст.наук.співроб. К.т.н.  ІТТФ НАНУ 

44 Снєжкін 

Юрій Федорович 

1947   Пров.наук.співроб Д.т.н.  ІТТФ НАНУ 

45 Ступак 

Олег Станіславович 

1993 Ст.наук.співроб. Докт.філ.  ІТТФ НАНУ 

46 Скіцько  

Олексій Іванович 

1980   Ст.наук.співроб. К.т.н. Військова частина Е-6133 

47 Степанюк 

Андрій Романович  

1965   Пр.наук.співроб. К.т.н. НТУУ “КПІ” 

48 Саблій Лариса Андріївна 1957 Пров.наук.співр. Д.т.н. НТУУ “КПІ” 
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49 Смольченко  

Дмито Андрійович 

1998   Мол.наук.співр.  Аспірантура ІТТФ НАНУ 

50 Ткаченко  

Олександр Володимирович 

1977 Пров. інженер  ЗАТ «Оболонь» 

51 Фролов 

Геннадій Олександрович 

1946 Пр.наук.співр. Д.т.н. 

 

ІПМ НАН України 

52 Целень  

Богдан Ярославович 

1981 Пров.наук.співр.  к.т.н. Докторантура  ІТТФ НАНУ 

53 Чиркова  Анна Петрівна 1989 Пров.інженер   Аспірантура ІТТФ НАНУ 

54 ШаврінЮрій Вікторович 1966   Наук.співроб. К.т.н. ТОВ  Глютенофф  

55 Шевчук Антон Павлович 2002   Пров.інженер  НТУУ “КПІ” 

56 ШматокОлексій Іванович 1984   Пр.наук.співроб. К.т.н.  Борщаг.хімфармзавод 

57 Шейко 

Тамара Володимирівна 

1981   Пр.наук.співроб. К.т.н.  НТЦ цукрових виробництв 

58 Щепетов  

Віталій Володимирович 

1945 Пр. наук.співроб. д.т.н. НАУ 

 

 

11. В ІТТФ НАН України наявний резерв керівних кадрів згідно з постановою 

Президії НАН України від 14.04.2021 № 135. 

12.Д.т.н. Ободович О.М. – Відзнака Національної академії наук України «За 

професійні здобутки», 25.05.2022 р., посвідчення №1182. 

Д.т.н. Ободович О.М. – Свідоцтво про присвоєння звання «Винахідник року 

Національної академії наук України» від 11.05.2022 р. №136. 

Академіка НАНУ А.А. Халатов номіновано на нагородження відзнакою «За 

наукові досягнення». У складі творчого колективу КБ «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя) 

академіка НАНУ Халатов А.А. номіновано на премію НАН України ім. академіка О. 

Антонова по Відділенню механіки НАН України. 
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Президія Національної академії наук України ФОРМА 1-к 
Відділ наукових і керівних кадрів 
252601, Київ 30, вул.Володимирська,54 

 
 

Інститут  технічної  теплофізики   НАН України 
установа, яка подає звіт 

03057 ,  Київ – 57 ,  вул. Марії Капніст, 2а 
адреса 

ЗВІТ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ПЛИННІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ,  ЯКІ  ЗАЙМАЮТЬ  ПОСАДИ  КЕРІВНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ  ТА 
ФАХІВЦІВ, станом на 31.12.2021р. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Назва        посади 

Разом 
працівників 
спискового 
складу, які 

вважаються на 
основній роботі 

За віком За освітою З 
гр.1- 
жі-
нок 

Прийнято 
         у   
звітному 

році пра- 
цівників  

Вибуло 
у 

звітному 
році пра- 
цівників 

З  
гр.1 – 

кандидаті
в 

наук 

З гр.1-  
докто

рів 
наук 

Працюють 
за 

контрактом 
за основним 

місцем 
роботи 

до 35 
ро-
ків 

50 
років і 
старші 

з них  
пенсій-

ного 
віку 

 
Повна 
вища 

 
Базова 
вища 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
01 

Разом  
працівників, які займають 

посади керівників, 
професіоналів та фахівців 

 
 

280 

 
 

48 

 
 

161 

 
 

134 

 
 

249 

 
 

03 

 
 

131 

 
 

11 

 
 

22 

 
 

92 

 
 

28 

 
 

20 

02 керівників 28 02 22 17 25  09 04 05 04 08 01 
 з них:             
03 Керівник 01  01 01 01      01  
04 Заступник керівника 01 01   01   01 01    
05 Головний інженер -            
06 Заст. керівн. з наук. роб. 01  01 01 01    01  01  
07 Учений секретар 01 01   01   01  01   
08 Зав. наук. відділ. та їх заст. 05  05 04 06  01  01  05  
09 Зав. наук. лабораторій 04  04 04 04     03 01 01 
10 Керівн. АУП та їх заступн 10  07 05 08  07 01 01    
11 Головні спеціалісти 04  03 01 03   01 01    
12 Головний  бухгалтер 01  01 01 01  01      
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Назва     посади 

Разом 
працівників 
спискового 
складу, які 

вважаються на 
основній 

роботі 

За віком За освітою  
 

З  
гр.1- 
жі-
нок 

 
Прийняв-

то 
в звітному 
році пра- 
цівників  

 
Вибуло 

в 
звітному 
році пра- 
цівників 

 
З гр.1 – 

кандидат
ів 

наук 

 
З 

гр.1-  
докто

рів 
наук 

Працю-
ють за 

контрак-
том за 
основ-

ним 
місцем 
роботи 

 
до 
35 
ро-
ків 

 
50 

років і 
стар-

ші 

 
з них  

пенсійног
о 

віку 

 
Повн

а 
вища 

 
Базова 
вища 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 Професіонали та фахівці 252 46 139 117 224 03 122 07 17 88 20 19 
 з них:             
14       Наук. підрозділів 219 40 115 94 211 03 99 07 15 88 20 19 
15 Головний наук. співроб. 05  05 05 05  01  01  05  
16 Провідний наук. співроб. 38  30 24 38  15 02 01 23 14 03 
17 Старший наук. співроб. 66 11 30 26 66  28 02 04 60 01 06 
18 Науковий  співробітник 11  04 02 11  08  01 03  01 
19 Молодший наук. співроб. 30 12 09 05 30  15 02 01 02  04 
20 Пров. спец. наук. відділів 35 05 20 18 35  13  07   05 
21 Інженери 27 12 10 08 24 03 15 01     
22 Техніки  04  04 04   04      
23 Інші спец. наук. відділів 03  03 02 02        
24                 АУП             
 Всього: 33 06 24 23 13  23 02     
25 Інженери 10 02 07 06 07  07      
26 Економісти 02  02 02 01  03      
27 Бухгалтера 06 02 02 02 05  06      
28 Техніки             
 Інші спеціалісти 15 02 13 13   07      

Докторів 28  25 20 28  05 02 01   01 
Кандидатів 92 14 50 35 92  40 04 03   07 

Довідка: Чисельність всіх працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2021 року  -  325 осіб.   

роботиВ.Б.Бабак 
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ФОРМА ХІІІ-1 
Д А Н І 

Про чисельний і віковий склад наукових працівників Інституту технічної теплофізики НАН 
України станом на 31.12.2021 р. 

№№ 
п/п 

Найменування 
показників 

Одиниця 
виміру 

Всього по 
установі 

1. Загальна чисельність працівників за 
основним місцем роботи (без сумісників) 
на 31.12.2021 р. 
у т.ч. жінок 

 
чол. 

 
325/148 

2. Чисельність наукових працівників (без 
сумісників) за контрольним списком на 
кінець року (у т.ч. жінок) 
 

чол. 
% до п.1 

202/83 

середн. вік 
сума рік/чол 

62.2/56.1 

3. Середній вік наукових працівників середн. вік 
сума рік/чол 

52.3 

 з   н и х   
а/. за  ступенем: 

 /202 

3.1 доктора наук (без членів НАН України) середн. вік 
сума рік/чол 

 

3.2 кандидата наук середн. вік 
сума рік/чол 

62.14 

 б/. за посадами:  1310/21 
3.3 науково-керівний склад середн. вік 

сума рік/чол 
45.4/4177/92 

 в т.ч. зав. відділами, зав. лаб. середн. вік 
сума рік/чол 

 

3.4 головні наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

65.8/790/12 

3.5 провідні наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

69.3/624/9 

3.6 старші наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

71.4/357/5  

3.7 наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

67.1/2550/38 

3.8 молодші наукові співробітники середн. вік 
сума рік/чол 

49.2/3247/66 

3.9 інші наукові працівники 
(головні, провідні та інші професіонали) 

середн. вік 
сума рік/чол 

41.6/458/11 

ктора Директор ІТТФ НАН України 
академік НАН України             Ю.Ф.Снєжкін  країник. НАУ 

Зав. ВК  Морганюк  А.П. 
тел.: 453-28-54 
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ФОРМА ХІІІ-2 
Окремі чисельні показники, 

що характеризують стан роботи з молодими ученими в 
Інституті технічної теплофізики НАН України 

 
 

1. Кількість молодих учених-стипендіатів станом на 31.12.2022 р.: 

Президента України для молодих учених 4 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених  

НАН України для молодих учених 4 

 

Форми підтримки для молодих учених: 

К-ть премій, 
грантів, стипендій, 

отриманих у 
звітному році 

2 Державні та академічні форми підтримки молодих учених 

Премія Президента України для молодих учених  

Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в 
галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-
технічних розробок 

 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України 

 

Гранти Президента України для підтримки наукових 
досліджень молодих учених 

 

Гранти Президента України для обдарованої молоді  

Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам 
молодих вчених НАН України для проведення досліджень за 
пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки 

3 

Проекти НДР для молодих учених НАН України  

Премія НАН України для молодих учених і студентів 
закладіввищої освіти за кращі наукові роботи 

 

Додаткові відомчі теми для молодих учених, які виступали з 
науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України 

 

3. Премії чи стипендії імені видатних учених – колишніх співробітників  
наукової установи 
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(вказати назву премій або стипендій та їх розмір)  

 

 

4. Премії, стипендії, гранти для молодих учених, які засновані обласними та міськими 
державними адміністраціями: 

Премія Київського міського голови за особливі досягнення 
молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва 

 

Премія обласної державної адміністрації та обласної ради 
для працівників наукових установ закладіввищої освіти 
Львівської області 

 

Премія Дніпропетровської обласної ради молодим 
громадянам області за досягнення в різних сферах суспільного 
життя, професійній діяльності, активну участь у розбудові 
регіону (за досягнення в науковій та педагогічній діяльності) 

 

………………………………………………………  

  

(вказати назву форми адресної підтримки, ї ї  
розмір, ким надана )  

 

5. Інші форми адресної підтримки молодих учених (що не включалися до 
вищезазначених, у тому числі міжнародні) 

Стипендія імені академіка НАН України Б.Є. Патона для 
молодих вчених Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук 

1 
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(вказати назву форми адресної підтримки, ким 
надана, країна)  

 

6 Кількість молодих учених, яких направлено на стажування в установи чи організації 
(із зазначенням назви країни, а також назви установи (організації), яка 
профінансувала стажування): 

   

  

7. Наявність у науковій установі ради молодих учених і спеціалістів та __Є__ 
(є/не
має) 

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді __-__ 
(є/не
має) 

8. Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію 
роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих 
вчених тощо)  4 

3. XХІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 
вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» 2022, 24-26 травня 

4. XХІІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 
вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання» 2022, 5-7 грудня 

5. XХХ всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 
молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів», 2022, 24-26 травня 

6. XХХІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і 
молодих вчених «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів», 2022, 5-10 грудня 

 

(конференції молодих вчених, співорганізаторами яких є ІТТФ НАНУ спільно з НТУУ 
"КПІ імені Ігоря Сікорського") 

 



 
ФОРМА ХІІІ-3 

П О К А З Н И К И  з а б е з п е ч е н н я  м о л о д и м и  в ч е н и м и  (за станом на 31.12.2022 ) 
(обов’язково заповнюється електронний примірник за посиланням: https://forms.gle/BAkmRXpBXy9tcRjy8) 

Інститут технічної теплофізики НАН України 
( н а з в а  у с т а н о в и  Н А Н  У к р а ї н и )  

Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що «молодий вчений – вчений віком до 35 
років, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років, який має науковий ступінь доктора 
наук або навчається в докторантурі». 

Молоді вчені  

Разом 
молодих 
вчених 

З них 

Науково-
керівний 
персонал 

Головні 
наукові 

співробіт-
ники 

Провідні 
наукові 

співробіт-
ники 

Старші 
наукові 

співробіт-
ники 

Наукові 
співробіт-

ники 

Молодші 
наукові 

співробіт-
ники 

Головні, 
провідні 

інженери та 
інші головні і 

провідні 
професіонали 

Ас
пі

ра
нт

и 

Д
ок

то
ра

нт
и 

докторів 
наук 

кандидаті
внаук / 

докторів 
філософії 

без 
ступеня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

02 - - 11 - 12 05 12 1 43 2 16 25 

Список молодих учених віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Дата народження 
(день/місяць/рік) 

Наукова ступінь /  
навчання в докторантурі 

Гоцуленко Володимир Володимирович 06.01.1982 Д.т.н. 
Дубовкіна Ірина Олександрівна 28.01.1983 Д.т.н. 

ФОРМА ХІІІ-4 
 

Склад працівників Інституту технічної теплофізики НАН України за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

https://forms.gle/BAkmRXpBXy9tcRjy8
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на 31.12.2021 р. 
адреса: 03057, м.Київ-57, вул. Марії Капніст, 2а 

 
С

пи
ск

ов
а 

чи
се

ль
ні

ст
ь 

пр
ац

ів
ни

кі
в 

   

З них 

За категоріями За освітньо-кваліфікаційним рівнем 

 
К

ер
ів

ни
ки

  

 
П

ро
фе

сі
он

ал
и 

 
Ф

ах
ів

ці
  

Те
хн

іч
ні

 с
лу

ж
бо

вц
і 

К
ва

лі
фі

ко
ва

ні
  

ро
бі

тн
ик

и 

 
Ро

бі
тн

ик
и 

на
йп

ро
ст

іш
их

 
пр

оф
ес

ій
 

М
аг

іс
тр

и 

 
С

пе
ці

ал
іс

ти
 

 
Ба

ка
ла

вр
и 

 
М

ол
од

ш
і с

пе
ці

ал
іс

ти
 

 
К

ва
лі

фі
ко

ва
ні

 р
об

іт
ни

ки
 

 

325 

 

28 

 

190 

 

35 

 

24 

 

11 

 

37 

 

31 

 

 

232 

 

03 

 

16 

 

10 

                   Заступник директора з наукової роботи, 
Зав.ВК  Морганюк  А.П.тел.: 453-28-54 
                       Директор ІТТФ НАН України 
                    академік НАН України              Ю.Ф.Снєжкін 
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КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 
НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ (станом на 31.12.2021 р.) 

 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Прізвище, 
Ім’я 

По батькові 

 
 

Дата 
народж

ення 

 
Посада  

Вчений 
ступінь із 
зазначен

ням 
галузі 
науки 

 
 

Вчене 
звання 

 
Спеціальність, за якою 

працює у звітному 
році 

 
Чи є ке-

рівником 
аспірантів 

або 
пошукачів 

Дата 
зарахування

на роботу 
(на зара-
хованиху 
звітному 

році) 

 
Дата 

останньої 
переатест

а-ції, 
переобран
ня 
запосадо
ю 

 
Назва посади 

Осн. 
(за 

сум.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 СНЄЖКІН  

Юрій Федорович 
02.04. 
1947 

Директор осн. д.т.н. Академік НАН 
У 

Професор  

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  09.06.2021
р 
 

2 АВРАМЕНКО  
Андрій Олександрович 

21.02. 
1960 

Заст.директора з н/р осн. д.т.н. Чл.-корНАН У 
Професор 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  08.12.2021
р 

3 СТУПАК 
Олег Станіславович 

04.05. 
1993 

Учений секретар 
(на час відсутності 

Сергієнка Р.В.) 

осн. Доктор 
філософії 

 Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 12.09.2022р.  

4 СЕРГІЄНКО 
Роман Володимирович 

12.02. 
1987 

Учений секретар осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  08.12.2021
р 

ВІДДІЛ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ТА ГІДРОДИНАМІКИ В ЕЛЕМЕНТАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ 
 АВРАМЕНКО  

Андрій Олександрович 
21.02. 
1960 

Зав. відділу б/о д.т.н. Чл.-кор 
НАН 

України 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так   

 АВРАМЕНКО  
Андрій Олександрович 

21.02. 
1960 

Пр.наук.сп. Сум. д.т.н. Чл.-кор 
НАН 

України 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  21.03.2021 

5 КОВЕЦЬКА 
Маргарита Марківна 

11.11. 
1941 

Пр.наук.сп. осн. к.т.н. Ст.наук.спів
р. 

Техн. теплофізика та 
пром. теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

6 ТИРІНОВ 
Андрій Іванович 

21.08. 
1962 

Пр.наук.сп осн  д..т..н. Ст.наук.спів
р. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

7 МОСКАЛЕНКО 
Анатолій Андрійович 

08.12. 
1942 

Ст.наук.сп. осн к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

 СКІЦЬКО 
Олексій Іванович 

22.02. 
1980 

Ст. наук. співроб. сум. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 
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8 ДМИТРЕНКО  
Наталія Павлівна  

03.05. 
1983 

Ст.наук.сп. осн к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

1                    2 3 4 5 6 7                        8           9       10 11 
9 СОРОКІНА 

Тетяна Вікторівна 
05.01. 
1979 

наук.співр. 
 

осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

10 КОНДРАТ’ЄВА 
Олена Олександрівна 

12.11. 
1986 

наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

11 ПРОЦЕНКО  
Людмила Миколаївна 

10.12. 
1955 

Мол.наук.співр осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

12 ВОЛОШИНА 
Ірина Вікторівна 

16.05. 
1954 

Мол.наук.співр осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

13 РАЗУМЦЕВА 
Ольга Василівна 

11.04. 
1961 

Мол.наук.співр осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

14 КОВЕЦЬКА 
Юліанна Юріївна 

25.01. 
1975 

Ст.наук.співр осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.2022р
. 

15 ЩОГОЛЄВ  
Борис Олександрович 

25.07. 
1951 

Гол.. 
технолог 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

16 КОВАЛЕНКО 
Володимир Михайлович 

07.02. 
1951 

Головний 
механік 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

17 ДОМАШЕВ 
Всеволод Євгенович 

16.06. 
1969 

Провідний 
Інженер 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

18 ГОМЖИНА  
Людмила Дмитріївна 

20.09. 
1939 

Провідний 
Інженер 

осн   Механіка   15.09.2020
р 

19 КОВАЛЕНКО 
Олекандр Володимирович 

19.04. 
1985 

Провідний 
Інженер 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

20 ФІЛІППОВА 
Оксана Василівна 

15.07. 
1974 

Провідний 
Інженер 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

21 ГЕРМАНОВА 
Єлізавета Анатоліївна 

01.07. 
1980 

Провідний 
Інженер 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  05.10.2020р 

Лабораторія ПРОЦЕСІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ  ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
22 ДЕМЧЕНКО 

Володимир Георгійович 
12.05. 
1954 

Зав. лабораторії осн к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  15.09.2020
р 

23 КОНИК 
Аліна Василівна 

25.01. 
1982 

Пров.наук.сп. осн. к.т.н. Ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   15.09.2020
р 

 СТЕПАНЮК 
Андрій Романович 

  30.01. 
1965 

Пров.наук.співр. сум. к.т.н. Доцент  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

   21. 
12.2020р 

 НОВАКІВСЬКИЙ 
Євген Валерійович 

  04.06. 
1979 

Ст.наук.співр. сум. к.т.н. Доцент  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

    
21.12.2020р 

24 ТРУБАЧЕВ  
Андрій  Сергійович 

  21.10. 
1985 

Ст.наук.співр. осн к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 
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25 ПОГОРЄЛОВА  
Наталія  Дмитрівна 

11.01. 
1957 

Гол.констр осн   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
26 ФАЛЬКО 

Володимир Юрійович 
25.01. 
1956 

Гол.інженер проекту осн   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

27 МАКАРЕНКО  
Людмила Андріївна 

19.02. 
1962 

Гол.технолог осн   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

28 ЖОВНОРУК 
Євген Георгійович 

21.04. 
1960 

Провідний 
інженер 

осн   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р 

29 ДЕМЧЕНКО 
ВолодимирВолодимирович 

15.11. 
1998 

Провідний 
інженер 

осн   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.02.2021
р 

30 ХОМЕНКО 
Марина Василівна 

17.03. 
1999 

Провідний 
інженер 

осн.   пром.теплоенергетика   05.10.2020р 

ЛабораторіяТБДС 
31 АВДЄЄВА 

Леся Юріївна 
22.07. 
1967 

Пров.наук.сп. осн. д.т.н. ст.наук.сп. прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  22.09.2020
р 

 СУХЕНКО 
Владислав Юрійович 

13.06. 
1974 

Пров.наук.сп. Сум. д.т.н. Професор  Обладнання харчових 
виробництв 

 01.09.2022  

32 ДЕКУША 
Ганна Валеріївна 

27.09. 
1978 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  22.09.2020
р 

33 ТУРЧИНА  
Тетяна Яківна 

28.10. 
1953 

Ст.наук..співр. осн. к.т.н.  прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  22.09.2020
р 

34 МАКАРЕНКО 
Андрій Анатолійович 

13.12. 
1989 

Ст.наук.співр. Осн. К.т.н.  прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  01.11.2018
р 

35 КОСТЯНЕЦЬ 
Леся Олександрівна 

25.11. 
1986 

Мол.наук.співр. Осн.   прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  01.12.2021
р 

 КОЗАК 
Микола Миколайович 

25.06. 
1984 

Мол.наук.співр. Сум.   Прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  04.11.2015
р 

 ТКАЧЕНКО  Олександр 
Володимирович 

08.11. 
1977 

Пров.інженер сум.   прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  04.11.2015 

ВІДДІЛ  ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ  ТЕРМОГАЗОДИНАМІКИ 
36 ХАЛАТОВ 

Артем Артемович 
14.12. 
1942 

Зав. 
відділу 

осн. д.т.н. 
Зас.діяч 
науки 

 
Академік НАН 
У 

Професор  

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  10.09.2020р
. 

37 БОРИСОВ 
Ігор Іванович 

07.11. 
1952 

Пр.наук.сп. осн к.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

38 КОБЗАР 
Сергій Григорович 

21.05. 
1968 

Пр.наук.сп осн к.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

39 ШЕВЦОВ Сергій 09.07. Пр.наук.сп осн. к.т.н. Ст.наук.співр Техн. теплофізика та   14.09.2020р
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Володимирович 1955 . пром.теплоенергетика . 
Контракт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
40 МОЧАЛІН 

Євген Валентинович 
05.08. 
1960 

Пр.наук.сп осн. Д.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 05.12.2022  

41 КУЗЬМІН 
Андрій Володимирович 

21.11. 
1964 

Ст.наук.співр. осн к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.02.2020р 
Контракт 

42 КОВАЛЕНКО 
Гліб Васильович 

22.08. 
1939 

Ст.наук.співр. осн к.т.н. 
Ст.наук.співр

. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

43 КОВАЛЕНКО 
Олександр Сергійович 

02.01. 
1942 

Ст.наук.співр. осн к.т.н. Доцент Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

44 ТИМЧЕНКО 
Микола Петрович 

25.09. 
1946 

Ст.наук.співр. осн к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

45 ШІХАБУТІНОВА 
Оксана Володимирівна 

20.04. 
1961 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н. Ст.наук.співр
. 

Процеси та обладн. харч. 
мікробіол.фарм. виробн 

  14.09.2020р
. 

46 ДОНИК  
Тетяна Василівна 

09.07. 
1986 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

47 ПАНЧЕНКО  
Надія Анатоліївна 

14.05. 
1989 

Ст..наук.співр. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

 ГІЛЬЧУК  
Андрій Володимирович 

23.10. 
1986 

Наук.співроб. сум. К.ф-м.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

 СТУПАК  
Олег Станіславович 

04.05. 
1993 

Ст.наук.співроб. Сум.. Доктор 
філосо. 

 Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 . 01.11.2020р 

48 МУЛЯРЧУК 
Марія Андріївна 

14.07. 
1993 

Мол.наук.співроб. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  08.11.2021 

49 НОВОХАЦЬКА 
Ірина Володимирівна 

03.08. 
1966 

Гол. технолог осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

 ЧИРКОВА 
Анна Петрівна 

08.07. 
2000 

Пров. інженер сум.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.07.2021 

50 СМОЛЯР 
Олексій Анатолійович 

16.08. 
1971 

Пров. інженер Осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 24.05.2022 Контракт  

 ІЄВЛЄВА 
Тамара Михайлівна 

29.12. 
1954 

Пров. інженер Сум.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 01.06.2022 Контракт  

Лабораторія  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОМАСООБМІНУ 
51 КРУКОВСЬКИЙ 

Павло Григорович 
20.05. 
1949 

В.о.зав. лабораторії 
Гол. наук.співроб. 

осн. д.т.н. Професор Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  14.09.2020р
. 

 ДАВИДЕНКО  
Борис Вікторович 

05.05. 
1953 

Пров.наук.співроб. Сум. д.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  02.11.2020р 

 ФРОЛОВ 13.11. Пров.н.співр. Сум. д.т.н.  Техн. теплофізика та   21.10.2019р 
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Геннадій Олександрович 1946 пром.теплоенергетика 
 ГАВРИЛКО  

Євген Володимирович 
15.08. 
1964 

Пров.н.співр. Сум. д.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 05.12.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 ДРОБИК 

Олександр Васильович 
15.08. 
1956 

Ст.н.співр. Сум. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 05.12.2022  

 ЗАХАРОВ 
Сергій Михайлович 

16.03. 
1950 

Ст.н.співр. Сум. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  02.11.2020р
. 

 САРТИНСЬКА 
Ліна Людвигівна 

16.10. 
1955 

Ст.н.співр. Сум. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.2021 

 НОВАК 
Сергій Вікторович 

02.09. 
1958 

Ст.н.співр Сум. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  03.07.2014
р 

52 ДЕЙНЕКО 
Андрій Іванович 

21.06. 
1981 

Ст.н.співр осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.03.2020р 
Контракт  

53 МЕТЕЛЬ  
Михайло Олександрович 

15.02 
1986 

Ст.н.співр осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.03.2020р
. 

Контракт 
54 ЗАРІПОВ 

Владилен Комінович 
13.11. 
1949 

Ст.н.співр осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.2021 

55 СКЛЯРЕНКО 
Дмитро Ігорович 

29.03. 
1990 

Мол.наук.співр. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.2020р
. 

 СМОЛЬЧЕНКО 
Дмитро Андрійович 

30.09. 
1998 

Мол.наук.співр. Сум.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.2021 

 ОЛІЙНИК 
Владислав Сергійович 

05.04. 
1994 

Мол.наук.співр. сум.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 . 02.11.2020р 

 ДЯДЮШКО 
Євген Валентинович 

05.04. 
1995 

Мол.наук.співр. сум.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 . 02.11.2020р 

 СТАРОВІТ 
Іван Сергійович 

05.04. 
1995 

Мол.наук.співр. сум.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 01.11.2022  

СТРУКТУРНА ЛАБОРАТОРІЯ ТЕПЛОМЕТРІЇ  
56 ВОРОБЙОВ 

Леонід Йосипович 
22.07. 
1952 

Пров.наук.співроб. 
В.о.зв.лабораторії 

осн. д.т.н. Ст.н.сп. 
 

прилади та методи ви-
мірювання тепл. велич.  

  01.01.2022 
 

57 ГРИЩЕНКО 
Тетяна Георгіївна 

23.10. 
1938 

Пров.наук.співроб. осн. д.т.н. Ст.н.сп. 
 

прилади та методи ви-
мірювання тепл. велич.  

  01.01.2022 
Контракт 

58 ДЕКУША 
Леонід Васильович 

01.01 
1951 

Пров.наук.співроб. осн. д.т.н. Ст.н.сп. 
 

прилади та методи ви-
мірювання тепл. велич.  

так  01.01.2022 
 

59 ІВАНОВ  
Сергій Олександрович 

04.01. 
1990 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.01.2022 
 

60 СКЛЯРЕНКО 14.04. Ст.наук.співр. осн. к.т.н. . прилади та методи ви-   01.08.2022 
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Євген Валентинович 1952  мірювання тепл. велич.  
61 ДЕМЧЕНКО 

Сергій Володимирович 
02.01. 
1965 

Мол.наук.співр. осн.  . 
 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 18.07.2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ВІДДІЛ  ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

62 ГЕЛЕТУХА 
Георгій Георгійович 

31.08. 
1963 

Зав.відділу осн д.т.н. Ст.наук.спів
р. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  16.09.2021р 

Лабораторія ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОБЛЕМ  БІОЕНЕРГЕТИКИ 
63 КЛИМЕНКО  

Віктор Миколайович 
07.08. 
1935 

Гол.наук.співробіт. осн. д.т.н. Чл.-кор НАН 
У 
Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2021р 

64 МАТВЄЄВ 
Юрій Борисович 

02.10 
1960 

Пров.наук.співр. осн. К.ф-м.н Ст.наук.спів
р. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

65 КРАМАР 
Володимир Генрійович 

21.07. 
1967 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

66 БАШТОВИЙ  
Анатолій Іванович 

21.06. 
1974 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

           
           

67 ДРАГНЄВ 
Семен Васильович 

11.03. 
1982 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

68 ЖЕЛЄЗНАЯ 
Тетяна Анатоліївна 

27.04. 
1966 

Пров.наук.співр. осн. к.т.н. Ст.наук.спів
р. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

69 СУПРУН 
Тетяна Тарасівна 

24.07. 
1951 

Ст.наук.співр. осн к.т.н. Ст.наук.спів
р. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  15.09.2020
р. 

70 ЗУБЕНКО  
Віталій Ігорович 

12.05. 
1984 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

71 ГАЙДАЙ 
Ольга Ігорівна 

27.07 
.1987 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  02.11.2015 

72 КУЧЕРУК 
Петро Петрович 

29.04. 
1977 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

73 РАДЧЕНКО  
Світлана Віталіївна 

04.06. 
1981 

Мол..наук.співр. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

74 ТРИБОЙ  Олександра 
Володимирівна 

08.09. 
1983 

Мол.наук.співр. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

75 АНТОНЕНКО 
Вячеслав Олегович 

30.06. 
1989 

Мол.наук.співр. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

Лабораторія ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОТЛАХ 
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76 СІГАЛ 
Олександр Ісакович 

08.02. 
1955 

Зав.лабораторії осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  16.09.2020р 

 ПИСЬМЕННИЙ 
Євген Миколайович 

07.10. 
1947 

Пров..наук.співр. сум.        д.т.н. Професор  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
77 ПАДЕРНО  

Дмитро Юрійович 
24.05. 
1955 

Пров..наук.співр. осн. к.ф-м.н  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

78 ПАВЛЮК  
Нонна Юріївна 

07.09 
.1963 

Пров..наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

79 САФ’ЯНЦ 
Артем Сергійович 

05.01. 
1988 

Ст..наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

 ПЛАШИХІН  
Сергій Володимирович 

03.11. 
1984 

Ст..наук.співр. Сум. К.т.н Доцент Теплоенергетика   16.09.2020р 

80 БИКОРІЗ 
Євген Йосипович 

18.09. 
1947 

Наук.співр. осн -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

81 КОРІНЧУК 
 Катерина Олексіївна 

18.06. 
1986 

Наук.співр. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  08.09.2015
р 

82 НІЖНИК 
Наталія Андріївна 

17.08. 
1989 

Мол.наук.співр. Осн..   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.2021 

83 МАГЕРА 
Юрій Михайлович  

10.05. 
1976 

Мол.наук.співр. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  08.10.2020
р 

Контракт  
84 ПЛАШИХІНА  

Тетяна Анатоліївна 
09.02. 
1984 

Провідний 
Інженер 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.2021 

85 ПУЗАНОВ  
Іван Володимирович 

10.08. 
1989 

Провідний 
Інженер 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

86 СЕЛІВАНОВ 
Вячеслав Володимирович 

09.04. 
1988 

Провідний 
Інженер 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 07.11.2022  

87 КАМЕНЬКОВ 
Григорій Борисович 

15.05. 
1953 

Головний 
Механік 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.09.2020р 

ВІДДІЛ  ТЕПЛОФІЗИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

88 ФІАЛКО 
Наталія Михайлівна, 
 

20.12. 
1949 

Зав. відділу осн. д.т.н. 
Засл.діяч 

науки 

Чл.-
кор.НАНУ, 
професор 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  17.09.2020р 

89 ПРОКОПОВ  
Віктор Григорович 

01.02. 
1928 

Пров.наук.співр осн. д.т.н. Професор  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

90 ФЕДОСЕНКО 
Леонід Петрович 

14.07. 
1949 

Пров.наук.співр осн. д.т.н. Доцент  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.12.2021р 
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91  СТЕПАНОВА  
Алла Ісаївна 

16.10. 
1945 

Пров..наук.співр осн. к.т.н. Ст.дослідни
к 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
92 ШЕРЕНКОВСЬКИЙ 

Юлій Владиславович 
21.08. 
1945 

Пров.наук.співр осн к.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

93 МЕРАНОВА 
Наталія Олегівна 

12.06. 
1956 

Пров..наук.співр осн. к.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

94 НАВРОДСЬКА  
Раїса Олександрівна  

28.09. 
1952 

Пров..наук.співр осн. к.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

95 АЛЬОШКО 
Сергій Олександрович 

05.03. 
1981 

Пров.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

 ЩЕПЕТОВ 
Віталій Володимирович 

04.05. 
1945 

Пров.наук.співр сум. д.т.н. Доцент  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 15.11.2022  

 КУЗЬМЕНКО 
Ігор Миколайович 

11.07. 
1971 

Пров.наук.співр. Сум. К.т.н  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 17.10.2022  

 ДЕШКО 
Валерій Іванович 

22.09 
1947 

Ст.наук.співр. Сум. д.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.12.2021р 

96 ПРЕСІЧ  Георгій 
Олександрович 

17.01. 
1936 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н. Ст.н.сп. 
 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

97 ЮРЧУК 
Володимир Леонідович 

26.07. 
1956 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

98 СБРОДОВА 
Галина  Олександрівна 

21.02. 
1966 

Ст..наук.співр. осн. к.ф-м.н  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

99 ПОЛОЗЕНКО 
Ніна Петрівна 

29.09. 
1979 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

 АБДУЛІН  Михайло 
Загретдинович 

12.05. 
1950 

Ст.наук.співр. сум. д.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.07.2017
р 

101 ШЕВЧУК 
Світлана Івановна 

02.03. 
1968 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

102 ГНЄДАШ  Георгій 
Олександрович 

04.10. 
1976 

Ст.наук..співр. осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

103 НОВАКІВСЬКИЙ  
Максим Олександрович 

21.03. 
1983 

Ст.наук.сп. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

104 ЧЕХАРОВСЬКА  
Марина Ігорівна 

12.10. 
1968 

Ст.наук.сп. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 05.12.2022  

105 КУТНЯК 
Ольга Миколаївна 

07.05. 
1975 

Наук.співроб. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

106 СОРОКОВИЙ  
Родіон Ярославович  

01.05. 
1993 

Мол.н.сп. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

107 ПОПРУЖУК 10.02. Мол.н.сп. осн.   Техн. теплофізика та   21.10.2020
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Ілля Олего вич  1998 пром.теплоенергетика р. 
108 ГАНЖА  

Марк Володимирович 
31.08. 
1991 

Мол..н.сп. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
109 РЕГРАГІ 

Абубакр 
01.03. 
1972 

Наук.сп. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.12.2021р 

110 РОКИТЬКО  Костянтин 
Володимирович 

28.06. 
1985 

Мол.н.сп. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

111 
 

КЛІЩ 
Андрій Володимирович 

10.01. 
1988 

Мол..н.сп. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

112 ДАШКОВСЬКА Ірина 
Леонідівна  

10.10. 
1964 

Мол.н.сп. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

113 ХМІЛЬ 
Дмитро Петрович 

16.08. 
1994 

Мол.н.сп. осн.   Прикладна фізика     01.11.2021р 

114 ГЛУШАК  
Оксана Юріївна 

13.03. 
1963 

Головний 
технолог 

осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  17.09.2020р 

ВІДДІЛ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ 
115 ОБОДОВИЧ 

Олександр Миколайович 
21.07. 
1960 

Зав. відділу. осн. д.т.н. 
 

ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  22.09.2020
р 

 ГУСЯТИНСЬКА 
Наталія Альфредівна 

01.04. 
1964 

Пров.наук.сп. сум. Д.т.н. Професор  Технологія  цукристих  
речовин 

  09.10.2020
р 

 САБЛІЙ 
Лариса Андріївна 

13.03. 
1957 

Пров.наук.сп. сум. Д.т.н. Професор  Технологія  водоочищення   30.11.2017
р 

116 ПЕРЕЯСЛЕВЦЕВА 
Олена Олександрівна 

21.07. 
1962 

Пров.наук.сп. осн. к.т.н. ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  22.09.2020
р 

 ІВАНИЦЬКИЙ Георгій 
Костянтинович 

01.01. 
1940 

Пров.наук.сп. сум. д.т.н ст.наук.сп пром.теплоенергетика   01.11.2018р 

 ШМАТОК  
Олексій Іванович 

31.03. 
1984 

Пров.наук.сп. сум. к.т.н  пром.теплоенергетика   16.12.2019 

 ТРОЩЕНКОВ 
Юрій Миколайович 

08.10. 
1951 

Пров.наук.сп. сум. к.ф-м.н  пром.теплоенергетика  15.12.2022 Контракт 

117 РЕЗАКОВА  
Тетяна Анатоліївна 

03.04. 
1959 

Пров.наук.сп осн. к.т.н. 
 

ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   01.12.2021
контракт 

118 ЧАЛАЄВ 
Джамалутдин  Муридович 

25.09. 
1953 

Гол.наук.сп. осн. д.т.н. 
 

ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

119 ГРАБОВА 
Тетяна Леонідівна 

15.03. 
1968 

Пров.наук.сп осн. к.т.н. ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

 ШЕЙКО 
Таміла Володимирівна  

19.01. 
1981 

Пров.наук.спі. Сум. к.т.н. 
 

 Технологія цукристих 
речовин 

 
 01.07.2019
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р 
 БУЛІЙ  

Юрій Володимирович 
11.10. 
1960 

Пров.н.співр. сум. к.т.н. 
 

Доцент  Технологія бродильних 
виробництв 

  01.09.2018
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

11 

 ГАНЗЕНКО 
Валентина Василівна 

10.02. 
1953 

Ст.наук.співр. Сум. к.т.н. 
 

 пром.теплоенергетика  
 

09.11.2020 

120 ПЕРЕЯСЛАВЦЕВ 
Олександр Миколайович 

07.08. 
1941 

Ст.наук..співр. осн. К.т.н. доцент Машини і апарати 
харчових підприємств 

 17.10.2022  

121 НЕДБАЙЛО 
Анна Євгенівна 

18.07. 
1983 

Ст.наук..співр. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  04.11.2015
р 

 НОВОХАТ 
Олег Анатолыйович 

17.04. 
1985 

Ст.наук.співр. сум. К.т.н.  Процеси і обладнання 
хімічної технології 

  25.11.2020 

122 СТЕПАНОВА 
Олеся Євгенівна 

28.01 
1987 

Ст..наук.співр. осн. К.т.н.  пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

123 ПОСУНЬКО 
Дмитро Вікторович 

07.12. 
1965 

Ст.наук.співр. осн. -  пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

 ГУЛІЄНКО  
Сергій Валерійович 

20.10. 
1985 

Ст. наук.співр. Сум. К.т.н. Доцент Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

 19.12.2022  

 ЦЕЛЕНЬ 
Богдан Ярославович 

19.04. 
1981 

Пров.наук.співр. Сум. К.т.н. ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   27.10.2020
р 

124 ДУБОВКІНА 
Ірина Олександрівна 

28.01. 
1983 

Пров.наук.співр. осн. Д.т.н. ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   27.10.2020
р 

125 РАДЧЕНКО 
Наталія Леонідівна 

23.05. 
1983 

Ст.наук.співр. осн. К.т.н.  пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

126 ГОЖЕНКО  
Любов Петрівна 

14.05. 
1988 

Ст.наук. співр осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.01.2018
р 

127 СИДОРЕНКО 
Віталій Володимирович 

30.12. 
1975 

Ст.наук.співр осн. К.т.н. Ст.дослідник пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

128  ТИХОНЮК  
 Алла Володимирівна 

23.11. 
1981 

Наук.співр. осн.   прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  09.10.2020 
Контракт  

ВІДДІЛ  ТЕПЛОФІЗИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
129 ЧЕРНЯВСЬКИЙ 

Костянтин Євгенійович 
20.07. 
1962 

Ст.наук. співр осн. К.ф-м.н.  Автоматика та 
електроніка 

 01.07.2022р Контракт  

 ШАВРІН 
Юрій Вікторо 

30.06. 
1966 

Наук. співр Сум. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.12.2019 

130  ВОЗНЮК 
Тетяна Володимирівна 

05.12. 
1985 

Мол.наук.співр. осн.   прилади та методи вимі-
рювання тепл.величин 

  09.10.2020 
Контракт  

131 ДАНЬКО 
Іван Олегович 

06.08. 
1985 

Мол..наук.співр. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  22.09.2020
р 
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132 ЧАЛАЄВ 
Мурiшид Джамалутдинович   

15.04. 
1988 

Мол..наук.співр. осн.   Математика   21.11.2022 Контракт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
133 ХОМЕНКО 

Валентина Олексіївна 
20.09. 
1959 

Гол.конструктор осн. -  пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

134 ЩЕПКІН 
Володимир Іванович  

30.07. 
1942 

Гол.технолог осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  22.09.2020
р 

135 АЗАРОВ  
Сергій Павлович 

01.02. 
1952 

Гол.технолог осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  22.09.2020
р 

Контракт 
136 ШУЛЯК 

Віктор Володимирович   
17.02 
1953 

Гол. механік осн. -  пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

137 КОВАЛЬОВ  
Віктор  Іванович 

01.01. 
1951 

Пров.інженер-
технолог 

Осн.   пром.теплоенергетика  21.11.2022 
 

контракт 

138 БАЗЄЄВ 
Ростислав Євгенович 

03.02. 
1967 

Гол. механік осн. -  пром.теплоенергетика   22.09.2020
р 

ВІДДІЛ  ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЯХ 
 СНЄЖКІН  

Юрій Федорович 
02.04. 
1947 

Зав.відділу Б/о д.т.н. Академік 
НАН 

України 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так   

 СНЄЖКІН  
Юрій Федорович 

02.04. 
1947 

Пров..наук.співр. Сум  д.т.н. Академік 
НАН 

України 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  09.03.202
1 

139 ПЕТРОВА 
Жанна Олександрівна 

17.03. 
1959 

Гол..наук.співр. осн. д.т.н. Ст. наук. 
співр 

пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

 КУЗНЄЦОВА 
Інга Вадимирівна 

22.08. 
1978 

Пров..наук.співр. Сум. д.т.н. 
 

ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   09.10.202
0 

 ВОСКОБІЙНИК 
Володимир Аетонович 

28.06. 
1953 

Пров..наук.співр. Сум. д.т.н. 
 

 пром.теплоенергетика  01.05.2022 Контракт  

 ДРОЗДЕНКО 
Олександр Іванович 

15.10. 
1979 

Пров..наук.співр. Сум. к.т.н. 
 

    Доцент  пром.теплоенергетика   09.10.202
0 

140 БІЛЕКА 
Борис Дмитрович 

11.09. 
1937 

Пров.наук.співр осн д.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так  23.09.202
0 

141 МИХАЙЛИК 
Вячеслав Аврамович 

14.06. 
1945 

Пров..наук.співр. осн. к.т.н. 
 

ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

142 КОРІНЧУК 
Дмитро Михайлович 

09.03. 
1977 

Пров.наук.співр. Осн. д.т.н. Ст.наук.співр
. 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  08.07.202
1 

143 НЕМЧИН 
Олександр Федорович 

19.11. 
1946 

Пров.наук.співр. осн. к.т.н. Ст.наук.співр
. 

Механіка рідини газу та 
плазми 

 01.07.2022  
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144 УЛАНОВ 
Михайло Миколайович 

20.11. 
1975 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н. 
 

 пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
145 ДАБІЖА 

Наталія Олександрівна 
24.12. 
1963 

Ст..наук.співр. осн. К.т.н.  пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

146 ПАЗЮК 
Вадим Михайлович 

04.10. 
1974 

      
Пров..наук.співр. 

осн.. д.т.н. Доцент  пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

147 ДМИТРЕНКО 
Наталія Віталіївна 

06.01. 
1961 

Ст.наук.співр. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  23.09.202
0 

148 ДАХНЕНКО  
Валерій Леонідович 

10.02. 
1961 

Ст.наук.співр. осн. к..т.н. Ст.наук.співр
. 

пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

149 КОРІНЧЕВСЬКА 
Тетяна Володимирівна 

07.07. 
1983 

Ст.наук.співр. осн. К.т.н.  пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

 ГУСАРОВА 
Олена Віталіївна 

11.07. 
1983 

Ст.наук.співр. Сум. К.т.н.  пром.теплоенергетика   03.12.202
0 

150 САМОЙЛЕНКО 
Катерина Миколаївна 

14.11. 
1987 

Ст..наук.співр. осн. К.т.н.  пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

151 СЛОБОДЯНЮК 
Катерина Сергіївна 

23.11. 
1992 

Ст.наук.співр. осн.. К.т.н.  пром.теплоенергетика   10.09.202
0 

 ПЕТРОВ 
Антон Іванович 

19.11. 
1978 

Мол.н.співр. Сум.   пром.теплоенергетика   01.11.202
0 

 САВЧЕНКО 
Ян Олексійович 

18.09. 
1966 

Мол.н.співр. Сум. К.ф-м.н  математика  01.15.2022 Контракт  

152 МАЛАЩУК 
Наталія Савівна 

09.03. 
1993 

Мол.н.співр. Осн.   пром.теплоенергетика   29.10.202
1 

 ВИШНЕВСЬКИЙ  
Віталій Миколойович 

22.03. 
1994 

Мол.н.співр. Сум.   пром.теплоенергетика   01.11.201
8 

 БАДЕХА 
Андрій Васильович 

16.10. 
1982 

Мол.н.співр. Сум.   Хімічна технологія 
неорг. 
речовин 

 01.11.2022  

 НОВІКОВА 
Юлія Петрівна 

25.03. 
1996 

Мол.н.співр. Сум.   пром.теплоенергетика   01.11.202
0 

153                            ВОРОНОВИЧ 
Вадим Анатолійович 

31.07. 
1956 

Пров. інженер Осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  16.07.202
1 

 ПЕТРОВ  
Павло Іванович 

19.11. 
1982 

Пров.інженер Сум.   Телекомунаційні системи  01.11.2022  

Лабораторія   ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ  та УСТАТКУВАННЯ  

154 КРЕМНЬОВ  
Вячеслав Олегович 

05.04. 
1947 

Зав. лабораторії осн.    Пром.теплоенергетика   23.09.202
0 
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Контракт  
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

156 ЛЯШЕНКО 
Андрій Володимирович 

07.02. 
1980 

Ст.наук.співр. осн. к..т.н.  пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

157 БЄЛЯЄВА  
Ірина Павлівна 

08.05. 
1959 

Ст.наук.співр. 
 

осн. к.т.н. 
 

 Пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

Контракт 
158 ШПІЛЬБЕРГ 

 Леонід Юхимович. 
12.11. 
1931 

Гол.конструктор 
проекту 

осн.   Пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

Контракт 
159 БЄЛЯЄВ 

Георгій Вадимович 
07.01. 
1950 

    Ст.наук.співр. осн. к.т.н. 
 

Ст.наук.сп. Пром.теплоенергетика   23.09.202
0 

Контракт 
160 ЧМЕЛЬ 

Валерій Миколайович 
26.10. 
1941 

Ст..наук.співр. осн. к.т.н. 
 

 пром.теплоенергетика   23.09.2020 

161 НОВІКОВА 
Інесса Петрівна 

25.01 
1964 

Наук.співроб. осн. -  пром.теплоенергетика   23.09.2020 

162 СТЕЦЮК 
Валентина Григорівна 

19.01. 
1956 

Мол.наук.співр. осн.   Пром.теплоенергетика   23.09.2020 
Контракт 

163 МОРОЗ 
Марина Вікторівна 

04.06. 
199 

Мол.наук.співр. осн.   Пром.теплоенергетика   01.11.2021 

164 КОРБУТ 
Наталія Степанівна 

02.03. 
1963 

Мол.наук.співр. осн.   Пром.теплоенергетика   23.09.2020 

165 ЖУКОВ 
Костянтин Леонідович 

07.10. 
1953 

    Гол. технолог осн.  
 

  Пром.теплоенергетика   06.10.2020 

ВІДДІЛ  ТЕПЛОФІЗИЧНИХ  ОСНОВ  ЕНЕРГООЩАДНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

166  БАСОК 
 Борис Іванович 

12.05. 
1956 

Зав.відділу осн. д.т.н. 
 

Чл.-кор 
НАН України 

Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

так   
10.09.2020 

167 ДАВИДЕНКО 
Борис Вікторович 

05.06. 
1953 

Гол.наук.співр. 
 

осн. д.т.н. 
 

Ст.наук.сп Теплофізика   21.09.2020 

168 БАЗЄЄВ 
Євген Трифонович 

19.02. 
1936 

Пр.наук.співр осн. к.т.н. ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

Контракт 
169 ДУБОВСЬКИЙ  

Сергій Васильович 
18.07. 
1949 

Пр.наук.співр осн. д.т.н. ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

170 ГОЦУЛЕНКО 
Володимир Володимирович 

06.01. 
1982 

Пр..наук.співр. осн. д.т.н. Ст. наук. сп/ Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

171 ГОНЧАРУК 
Світлана Миколаївна 

28.01. 
1986 

Пр..наук.співр осн. К.т.н. Ст.дослідник пром.теплоенергетика   21.09.202
0 

172 ПАВЛЕНКО 09.06. Пр..наук.співр. осн. д.т.н. професор Техн. теплофізика та  01.06.2022  
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Анатолій Михайлович 1963 пром.теплоенергетика 
173 НОВІКОВ 

Володимир Григорович 
02.01. 
1952 

Ст.наук.співр осн. к.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
174 БЕЛЯЄВА 

Тетяна Геннадіївна 
10.04. 
1957 

Ст.наук.співр. осн. К.т.н. ст.наук.сп. пром.теплоенергетика   21.09.2020 

175 НОВІЦЬКА  
Марина Павлівна 

04.03. 
1979 

Ст.наук.співр. осн. к.т.н. 
 

ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.2020 

           
176 ХИБИНА 

Марина Анатоліївна 
02.07. 
1959 Ст.наук.співр. осн. к.ф-м.н. ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 

пром.теплоенергетика   21.09.2020 

177 БАБІН 
Михайло Євгенійович 

14.01. 
1946 

Ст.наук.співр осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.2020 

 ВЕРЕМІЙЧУК 
Юрій Андрійович 

01.10. 
1986 

Ст.наук.співр. Сум. К.т.н.  Енергетичні  системи та 
комплекси 

  07.10.2019 

 ДЕРЕВ’ЯНКО 
Денис Григорович 

23.08. 
1987 

Ст.наук.співр. Сум. К.т.н.  Енергетичні  системи та 
комплекси 

  01.09.2021 

 ОПРИШКО 
Віталій Павлович 

20.12. 
1990 

Ст.наук.співр. Сум. К.т.н.  Електротехніка та 
електротехнології 

  01.09.2021 

178 ПАСІЧНИК 
Павло Олександрович 

27.03. 
1989 

Ст.наук.співр. Осн. К.т.н.  Теплопостачання, 
вентиляція 

  02.09.2021 

 ОЛІЙНИК 
Людмила Василівна 

29.11. 
1960 

Ст.наук. співр. 
 

Сум.  
 

 пром.теплоенергетика   20.12.201
6 

179 ЛИСЕНКО 
Оксана Миколаївна 

03.09. 
1987 

Ст.наук.співр. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

180 ТКАЧЕНКО 
МирославВолодимирович 

04.07. 
1984 

Ст.наук.співр. осн. К.т.н.  пром.теплоенергетика   21.09.202
0 

181 НЕДБАЙЛО  
Олександр Миколайович 

25.01. 
1981 

Ст.наук.співр. осн. д.т.н. Ст.наук.сп. Пром.теплоенергетика   21.09.202
0 

182 КУЖЕЛЬ 
Лілія Микоаївна  

03.10. 
1981 

Ст.наук.співр. осн. К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

 БОЖКО 
Ігор Костянтинович 

12.08. 
1988 

Ст.наук. співр. Сум. К.т.н  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

183 ЛУНІНА 
Анастасія Олександрівна 

30.01. 
1984 

Наук.співр. осн.   Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  27.10.202
0 

184 АНДРЕЙЧУК  
Сергій Валерійович 

11.01. 
1966 

Мол. наук. співр. осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

185 КРУКОВСЬКИЙ  
Григорій Павлович 

15.03. 
1985 

Мол. наук. співр. осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  20.11.202
0 

 ВЕРЕМІЙЧУК  
Ганна Миколаївна  

27.12. 
1986 

Мол. наук. співр. сум  -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  09.10.202
0 

186 ПРИЄМЧЕНКО 
Віктор Петрович 

30.06. 
1959 

Головний 
інженерКУ 

осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 
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187 МАРТУР 
Микола Володимирович 

09.03. 
1952 

Головний 
інженерКУ 

осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0Контрак

т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

188 ГОРЯЧЄВ  
Олег Анатолійович 

03.11. 
1960 

Головний 
конструктор 

осн. -  пром.теплоенергетика   21.09.202
0 

189 НЕЖУТА   Володимир  
Пантелійович 

25.01. 
1950 

Головний 
механік КУ 

осн. -  пром.теплоенергетика   21.09.202
0 

190 КОВАЛЕНКО 
Микола  Павлович 

21.08. 
1954 

Пров. інженер осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  21.09.202
0 

 МОРОЗ 
Марина Вікторівна 

04.06. 
1993 

Мол.наук.співр. Сум. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.201
7 

           
191 ЗАБАРИЛО  

Ірина Володимирівна 
09.06. 
1990 

Пров. інженер Осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  18.04.201
7 

ВІДДІЛ  НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ 
 СЕРГІЄНКО 

Роман Володимирович 
12.02. 
1987 

В.о.зав. відділу 
 

б/о 
 

К.т.н.  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  01.11.201
6 

192 ШМОРГУН 
Володимир Васильович 

20.03. 
1952 

Пров.наук.сп. осн. к.т.н. ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.202
0 

193 ЗОЛОТАРЕНКО 
Юрій Павлович 

01.10. 
1940 

Ст.наук.сп.   осн к.т.н. ст.наук.сп. Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.202
0 

194 МАРТЮК  
Оксана Володимирівна 

04.09. 
1976 

Мол.наук.співр. осн. -  Техн. теплофізика та 
пром.теплоенергетика 

  14.09.202
0 

195 ПАРХОМЕНКО 
Ольга Василівна 

1.04. 
1959 

Зав.сектором осн.   Технологія цукристих 
речовин 

  14.09.202
0 

196 СКОКОВСЬКА 
Ніна Василівна 

04.05. 
1993 

Зав.сектором Осн.   пром.теплоенергетика   01.11.202
1 

ВІДДІЛ ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ  ТА ІННОВАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
197 ОЛІЙНИК 

Людмила Василівна 
29.11. 
1960 

В.о. зав. відділу 
Наук. співр 

б/о 
осн. 

 
 

 пром.теплоенергетика   14.09.202
0 

198 МЕЛЬНИК 
Алла Миколаївна 

28.10. 
1961 

Мол.наук.співр. осн.   пром.теплоенергетика   14.09.202
0 

199 ХОЛОДЕНКО 
ВалентинаВолодимирівна 

11.04. 
1949 

Зав.сектором осн.   пром.теплоенергетика   14.09.202
0 

200 ФЕНЮК 
С таніслав Володимирович 

31.07. 
1976 

Провідний 
інженер 

осн. -  пром.теплоенергетика   14.09.202
0 

201 КОЗЛОВА 
Вікторія Володимирівна 

06.06. 
1971 

Провідний 
інженер 

осн. -  пром.теплоенергетика   14.09.202
0 
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202 РАТУШНА 
Світлана Сергіїна 

13.04. 
1968 

Провідний 
інженер 

осн.   пром.теплоенергетика   14.09.202
0 

 
 
                    Всього по ІТТФ НАН України:  399  осіб.    З них:  74 особи, які працюють за сумісництвом .        

                                                                              наукових працівників (основних) -   202 особи ,  сумісників – 58 осіб.,   в т.ч.: 

                                                                                                              докторів наук – 28 основних працівників,  сумісників –  15.     

                                                                                                             кандидатів наук – 92 основних працівників, сумісників –26.        

            Заступник директора з наукової роботиН України       В.Б.Бабак 

 

           Директор ІТТФ НАН України 

                     академік НАН України                                      Ю.Ф.Снєжкін    
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СПИСОК 
наукових співробітників, яких прийнято на роботу до ІТТФ НАН України за період з 

01.01.2022 р. по 31.12.2022 р. 
№ 
з/п ПІБ посада наукова    

ступінь № наказу останнє місце роботи 

1 

Мочалін  

Євген 
Валентинович 

Пр.  
науковий 

співробітни
к 

Д.т.н Нак.№172 -к          

від 07.07.22р. 

НТУУ «КПІ» 

2 

Павленко   

Анатолій 
Михайлович 

Пр.  
науковий 

співробітни
к 

Д.т.н. Нак.№52 –к/в          

Від 23.05.22р. 

Варшавський  

Державний університет 

 

3 

Чернявський 

Костянтин 
Євгенович 

Ст. 
науковий 

співробітни
к 

К.ф-м.н Нак.№65-к/в          

Від 27.06.22р. 

НТУУ «КПІ» 

4 
Ступак 

Олег 
Станіславович 

Учений 
секретар 

Докт.фі
л 

Нак.№ 232-к          

від 08.09.22р. 

ІТТФ НАН України 

5 

Чехаровська 

Марина Ігорівна 

Ст. 
науковий 

співробітни
к 

 Нак.№ 302-к          

від 30.11.22р. 

ЦПС МВД України 

6 

Чалаєв 

Муршид 
Джамалутдинович 

Мол. наук. 

співробітни
к 

 Нак.№ 150-к/в          

від 15.11.22р. 

ІТТФ НАН України 

7 
Демченко 

Сергій 
Володимирович 

Мол. наук. 

співробітни
к 

 Нак.№ 117-к          

від 26.04.22р. 

ТОВ «ЮРЦ» 

  Засупник  
Директор ІТТФ НАН України 
академік НАН України        Ю.Ф.Снєжкін 
 
Зав.ВК  Морганюк  А.П. 
тел.: 453-28-54 
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СПИСОК 
наукових співробітників, які вибули з ІТТФ НАН України  

за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

№ 
з/п ПІБ Посада 

Науков
а    

ступінь 

Підстава для 
звільнення Причина звільнення 

1 
Долінський 

Анатолій Андрійович 

Гол.наук. 

співробіт
ник 

Д.т.н. Нак.№150-к  

Від 03.06.22р. 

У зв’язк у із смертю, 
п.8-1 ч.1   ст.36 КзпП 

України  

2 

Поклонський  

Віктор Григорович 

Ст.науков
ий 

співробіт
ник 

К.т.н. Нак.№18 -к          

від 25.01.22р. 

За вл. бажанням 

ст.38 КзпП України 

3 

Шапар 

Раїса Олексіївна 

Пр.науков
ий 

співробіт
ник 

К.т.н. Нак.№ 87-к          

від 31.03.22р. 

У зв’язк у із смертю, 
п.8-1 ч.1   ст.36 КзпП 

України  

4 

Гартвіг  

Анатолій Петрович 

Ст.науков
ий 

співробіт
ник 

 Нак.№ 141-к/в          

від 31.10.22р. 

За вл. бажанням 

ст.38 КзпП України 

5 

Лимар 

Анна Юріївна 

Ст.науков
ий 

співробіт
ник 

К.т.н. Нак.№59 -к/в          

від 23.05.22р. 

За угодою сторін, п.1 

ст.36 КзпП України 

6 

Сильнягіна  

Ніна Борисівна 

Ст.науков
ий 

співробіт
ник 

 Нак.№ 118-к/в          

від 23.06.22р. 

За угодою сторін, п.1 

ст.36 КзпП України 

7 
Буковська  

Оксана Іванівна 

Науковий 

співробіт
ник 

 Нак.№312 -к          

від 09.12.22р. 

За вл. бажанням 

ст.38 КзпП України 

8 

Епік 

Олексій 
Володимирович 

Мол.наук
овий 

співробіт
ник 

 Нак.№52 -к          

від 21.02.22р. 

За вл. бажанням 

ст.38 КзпП України 

 
Директор ІТТФ НАН України 
академік НАН України             Ю.Ф.Снєжкін 
Зав.ВК Морганюк А.П. тел.453-28-54 
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ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

Загальний обсяг закупівель наукових приладів, обладнання, персональних 

обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних 

продуктів тощо у звітному році: 945,0 тис. грн., 

в т.ч. за рахунок: 

- загального фонду державного бюджету 674,0тис. грн., в т.ч. централізованого 

матеріально-технічного забезпечення (через ДУ«НЦ ГГГРІ НАН України») 0,0тис. грн.; 

- спеціального фонду державного бюджету 271,0тис. грн. 

ФОРМА XІV-1 

Закупівля унікальних приладів і обладнання вартістю понад 100 тис. грн. 

№ 
п/п 

Назва приладу, марка, фірма-
виробник, країна 

Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціа-
льний 
фонд 
Держ-

бюджету 

  Бюджетна 
програма 

в т.ч.  через 
ДУ«НЦ 

ГГГРІ НАН 
України» 

  6541030 
6541140 

6541230   

1 2 3 4 5 6 
1.  ― ― ― ― 

Разом: ― ― ― ― 
 

ФОРМА XІV-2  

Закупівляприладів та обладнання (крім ПЕОМ) вартістю від 10 тис. до 100 тис.грн. 

№ 
п/п 

Назва приладу, марка, фірма- 
виробник, країна 

Вартість закупівлі 
(тис. грн.) 

Загальний фонд Держбюджету Спеціальн
ий фонд 
Держ-

бюджету 
  Бюджетна програма в т.ч.  через 

ДУ«НЦ 
ГГГРІ НАН 

України» 

 

  6541030 
6541140 

6541230   

1 2 3 4 5 6 
1  ― ― ― ― 

Разом: ― ― ― ― 
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ФОРМА XІV-3 

Дані про придбані персональні обчислювальні машини 
 

№ 
п/п 

Джерела придбання ПЕОМ Кількість 
(шт.) 

Вартість закупівлі 

(тис. грн.) 

1 Загальний фонд Держбюджету, - - 

2 в т.ч.  через ДУ «НЦ ГГГРІ НАН України» - - 

3 Спеціальний фонд держбюджету - - 

 Разом: - - 

 
 
 

ФОРМА XІV-4 
 

Дані про потреби у централізованому забезпеченні унікальними науковими 
приладами та обладнанням іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. 

 
№ 
п/п 

Назва приладу (українською мовою 
та мовою оригіналу) і його марка, 
фірма- виробник, країна 
походження 

Обгрунтування потреби закупівлі 
приладу (обладнання) в розрізі  
наукової тематики, що 
виконується установою 

Вартість, 
дол. США 
або євро 

1 2 3 4 
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ХV. Cтан інформаційного забезпечення установи 

Стан інформаційного забезпечення Інституту технічної теплофізики НАН України 

суттєво не змінився. 

В головному корпусі Інституту технічної теплофізики НАН України за адресою 

вул. Марії Капніст, 2а діє локальна телекомутаційна мережа з виходом на оптоволоконну 

лінію зв’язку. 

Постійно оновлюється і доповнюється новою інформацієюweb-сайт Інституту.    

Стан забезпечення Інституту технічної теплофізики НАН України комп’ютерними 

засобами — задовільний. 

Стан забезпечення Інституту технічної теплофізики НАН України програмними 

ліцензійними продуктами потребує поліпшення. 

До глобальної мережі “Internet” підключено понад300 робочих місць. 

Більшість відділів мають локальні комп’ютерні мережі. 

Кадрове та організаційне забезпечення питань розробки, експлуатації та 

супроводження засобів інформатизації в установі потребує покращення. 

Є потреба у більш потужних комп’ютерах для математичногомоделювання 

складних тепломасообмінних процесів з хімічно реагуючими компонентами, джерелах 

безперервного живлення. До проблем слід віднестивідсутність цільового фінансування 

для купівлі нової комп’ютерної техніки і ліцензійного програмного забезпечення та 

відсутність наукових журналів, що передплачуються установою. 

 

ФОРМА ХV-1 

Електронні інформаційні ресурси 

Зовнішні ресурси 

Н
аз

ви
 п

ла
тн

их
 

ци
ф

ро
ви

х 
ре

су
рс

ів
, я

кі
 

ви
ко

ри
ст

ов
ує

 
ус

та
но

ва
 

К
ат

ег
ор

ія
 р

ес
ур

су
 

(в
еб

-с
то

рі
нк

а,
 е

-
бі

бл
іо

те
ка

, б
аз

а 
да

ни
х 

та
 зн

ан
ь,

 
сл

ов
ни

к 
, 

на
ук

ов
ий

 зв
іт

, 
до

ку
м

ен
т,

 н
ар

ис
, 

ау
ді

оз
ап

ис
 т

ощ
о)

 

Т
ек

ст
ов

ий
 о

пи
с 

зм
іс

ту
 р

ес
ур

су
, 

вк
лю

ча
ю

чи
 

ре
зю

м
е 
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о 

ре
ф

ер
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 д
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об

’є
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до
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м
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го
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у 
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с 
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уа
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х 
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ов
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об
’є
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Ц
иф

ро
ві

 а
др

ес
и 

ре
су

рс
ів

 

1 2 3 4 
— — — — 
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Внутрішні ресурси 

Н
аз

ви
 р

ес
ур

сі
в,

 я
кі

 є
 в
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іс
тю

 у
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и 
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1 2 3 4 5 
Офіційний 
сайтІнституту 
технічної 
теплофізики 
НАН України 

веб-
сторінка 

Наведено дані про 
Інститут технічної 
теплофізики НАН 
України (напрямки 
діяльності, наукові 
відділи, 
аспірантура, 
докторантура, 
журнал, 
конференція, 
виставка розробок, 
контакти, тощо) 

- www.ittf.kiev.ua 

Сайт журналу 
«Теплофізика та 
теплоенергетика» 

веб-
сторінка 

Наведено дані про 
журнал, вимоги до 
публікацій, склад 
редколегії тощо, а 
також наукові 
статті, опубліковані 
у журналі 

- www.ihe.nas.gov.ua 
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ФОРМА XV-2 

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, 
що передплачуються установою на 31.12.21 

 

№ 
з/п 

 
Назва наукового 

журналу 

 
Видавець 

Кількість 
примір-
ників, що 
передпла-
чуються 

Форма 
(папе-

рова чи 
елект-
ронна) 

Вартість 
річної 
перед-
плати 

1. Теплофізика та 
теплоенергетика 

Видається ІТТФ 
НАН України 5 паперова – 

2. Світогляд "Академперіодика" 5 паперова Дар 

3. 
Ядерна фізика та 
енергетика 

Ін-т ядерних  
досліджень 
НАНУкраїни 

2 паперова Дар 

4. 
Проблеми загальної 
енергетики 

Інститут загальної 
енергетики НАН 
України 

2 паперова Дар 
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XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 
У звітному році центром колективного користування науковими приладами 

(Світловий мікроскоп Axio Imager Z1, виробник Carl Zeiss): 

- підприємства, установи та організації, з якими у звітному році співпрацював або 

надавав послуги Центр колективного користування науковими приладами на 

академічному, міжвідомчому та міжнародному рівні: за 2022рік ЦККП в ІТТФ НАНУ було 

надано послуги для відділу ТДС ІТТФ НАН України і відділу ТМПТ ІТТФ НАН України; 

- кількість укладених договорів щодо надання послуг (робіт) Центром стороннім 

організаціям та загальний обсяг надходження коштів до спеціального фонду установи за 

цими договорами: в 2022 році договори не укладались, кошти до спеціального фонду 

установи за цими договорами не надходили; 

- основні наукові або науково-технічні досягнення Центру у звітному році: 

досліджено мікроструктуру зразків покриття діоксиду титану, екструдованого вівса, 

сироватки молока, пробіотика «Эвиталия»,  безглютенових зразків зерна (кукурудзи, 

нуту, гречки, вівса, рису) та лохини; 

- використання у звітному році імпортного обладнання, централізовано 

закупленого для Центру колективного користування науковими приладами згідно з 

формою XVI: 

• для власних потреб – 5 годин (2 днів); 
• на профілактику – 4 години (2 дні); 
• надано установам НАНУ – 0; 
• стороннім організаціям – 0; 
 

Прилади знаходяться в робочому стані. Здійснено встановлення цифрової ліцензії 

на оновлене програмне забезпечення ZEN 3.0 і його додаткових модулів. Рівень зносу 

обладнання – нормативний. 
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ФОРМА XVI 

Відомості про використання імпортного обладнання, централізовано закупленого для центру колективного користування науковими 
приладами Інституту технічної теплофізики НАН України 

№ 
п/
п 

Установа НАН 
України, ПІБ 
керівника центру (роб. 
тел.), веб-сторінка, де 
розміщена інформація 

Назва приладу, фірма-виробник, 
рік постачання, країна 

Кількість 
співробітників центру 

Кількість облікованих днів роботи у 
звітному періоді 

Інше 

Науко-
вих 
співро-
бітни-
ків 

ІТР Разом Для 
власних 
потреб 

На 
профіла-
ктичні  
роботи 

Надано 
устано-
вам 
НАН 
України 

Надано 
сторон-
нім 
органі-
заціям 

1. ІТТФ НАН України, 
пр.н.с., к.т.н. Целень 
Богдан Яролавович,  

тел.: (044) 424-14-96, 
http://www1.nas.gov.ua/
infrastructures/sharedres
ources/List/vftpe/Axio_I
mager_ Z1 

 

Світловий мікроскоп Axio 
Imager Z1, виробник Carl Zeiss, 
2007 рік, Німеччина 

1 0 1 2 2 0 0 - 
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XVII. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення науково-дослідної 
діяльності в ЗМІ 

 

- проведені установою найбільш яскраві просвітницькі заходи, які отримали висвітлення 
в ЗМІ (крнференції, ювілеї, дні відкритих дверей тощо); 

 
1. Доповідь академіка НАН України Ю.Ф. Снєжкін 3 листопада 2022 року на Раді 

директорів підприємств та організацій Шевченківського району. 

2. Доповідь академіка НАН України Ю.Ф. Снєжкін на засіданні Президії НАН 

України 5 жовтня 2022 року. 

3. участь д.т.н. Абдуліна М.З.  у виставці досягнень винахідників - «До дня 

винахідника та раціоналізатора». 19.10.2022 р. м.Київ 

4. Доповідь Гелетухи Г.Г. Перспективи виробництва біометану в Україні. VIІ 

Міжнародний науково-практичний семінар Розвиток біоенергетичного потенціалу 

в сільському господарстві, 11-12 лютого 2022. НУБІП.  

5. Доповідь Гелетухи Г.Г. Можливості біоенергетики для декарбонізації сільського господарства 

України. Міжнародний форум «AgroGreenDeal-2022”, 22 лютого 2022 р. http://agrogreendeal.ecolog-

ua.com/#PROGRAM 

6. Желєзна Т.А. Агробіомаса. Основні види та характеристики., Навчальний онлайн-

курс з використання агробіомаси для виробництва теплової енергії, 29 березня 

2022 р, https://uabio.org/news/uabio-news/12721/ 

7. Желєзна Т.А. Кращі приклади виробництва теплової енергії з агробіомаси в 

Україні та ЄС., Навчальний онлайн-курс з використання агробіомаси для 

виробництва теплової енергії, 29 березня 2022 р. 

8.  Семен Драгнєв АГРОБІОМАСА – особливості заготівлі та логістики, Навчальний 

онлайн-курс з використання агробіомаси для виробництва теплової енергії, 29 

березня 2022 р. https://uabio.org/news/uabio-news/12721/ 

9. Семен Драгнєв АГРОБІОМАСА – теплотехнічні системи для ефективного 

спалювання агробіомаси, Навчальний онлайн-курс з використання агробіомаси 

для виробництва теплової енергії, 29 березня 2022 р.  

10. Семен Драгнєв АГРОБІОМАСА – заходи зі скорочення викидів, Навчальний 

онлайн-курс з використання агробіомаси для виробництва теплової енергії, 29 

березня 2022 р. 

11. Презентація Гелетухи Г.Г.  на засіданні експертної ради при Мінрегіонбуді з 

питань відновлення та підготовки до наступного опалювального сезону 

підприємств централізованого теплопостачання України. Травень 2022. 

http://agrogreendeal.ecolog-ua.com/#PROGRAM
http://agrogreendeal.ecolog-ua.com/#PROGRAM
https://uabio.org/news/uabio-news/12721/
https://uabio.org/news/uabio-news/12721/
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12. Крамар В.Г. 26.05.2022 р. представив доповідь-презентацію на інформаційній 

сесії «Можливості розвитку зеленої енергетики в умовах війни», що проводилась 

ГО «Хмельницький енергетичний кластер» для представників громад 

Хмельницької області. 

13. Виступ Гелетухи Г.Г. на засіданні УССП з приводу створення центру 

декарбонізації, 1 червня 2022 р.  

14. Виступ Гелетухи Г.Г. на вебінарі по проєкту AgroBioHeat, 2 червня 2022.  

15. Виступ Гелетухи Г.Г. на вебінарі з проблем систем ЦТ, 10 червня 2022.  

16. Georgii Geletukha. Potential of agrobiomass in Ukraine and prospects for its use for 

energy. 7th Pellet Forum, Poland, 20 June 2022. 

17. Участь Гелетухи Г.Г. у дискусії «Пальне України для руху у майбутнє – біопаливо 

та електромобільність як альтернативи постійній загрозі кризи пального», 23 

червня 2022 р.  

18. Георгій Гелетуха  Аналіз дій України щодо заміни російського природного газу та 

перспективи біометану в Україні, Вебінар UABIO з розвитку біометану в Україні: 

Четверте засідання робочої групи, проєкт REGATRACE  «REnewable GAs TRAde 

Centre in Europe» (Торгівля відновлюваними газами в Європі), 30 червня 2022 р.  

19. Юрій Матвєєв, Петро Кучерук  Дорожня карта виробництва та використання 

біометану в Україні до 2050 року. Фінальна презентація керівництва з техніко-

економічного обґрунтування, що охоплює інвестиційні проекти з біометану, 

Вебінар UABIO з розвитку біометану в Україні: Четверте засідання робочої групи, 

проєкт REGATRACE «REnewable GAs TRAde Centre in Europe» (Торгівля 

відновлюваними газами в Європі), 30 червня 2022. 

20. Гелетуха Г.Г. Перспективи виробництва біометану в Україні. Вебінар Української 

елеваторної асоціації. 6 липня 2022 р. 
https://proagro.com.ua/events/date/2022/gseonlinestrategii 

21. Гелетуха Г.Г. Можливості біоенергетики для заміщення природного газу в 

Україні. Цикл дискусій «Біоенергетика України». ОНЛАЙН-ДИСКУСІЯ № 1 

«Біоенергетика: виклики та можливості для заміщення імпортних енергоносіїв в 

Україні», 14 липня 2022 року. Організатори: Держенергоефективності і Energy 

Club.  

22. Гелетуха Г.Г. Можливості біоенергетики для заміщення природного газу в 

Україні. Цикл дискусій «Біоенергетика України». ОНЛАЙН-ДИСКУСІЯ № 2 

«Тверде біопаливо як альтернатива газу», 21 липня 2022 року. Організатори: 

https://proagro.com.ua/events/date/2022/gseonlinestrategii
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Держенергоефективності і Energy Club. 
https://www.facebook.com/iclub.energy/videos/742783106976000 

23. Гелетуха Г.Г. Можливості біоенергетики для заміщення природного газу в 

Україні. Цикл дискусій «Біоенергетика України». ОНЛАЙН-ДИСКУСІЯ № 3 

«Розвиток виробництва біометану в Україні. Вимір декарбонізації, децентралізації 

та цифровізації в умовах енергетичної трансформації економіки країни», 28 липня 

2022 року. Організатори: Держенергоефективності і Energy Club. 

24. Yuri Matveev Methodology for technology prioritization – an introduction to MCA,  

echnology Needs Assessment for the Kyrgyz Republic. Capacity Building Workshop on 

Technology prioritization and Multicriteria Analysis (MCA), Bishkek, August 18, 2022. 

25. Yuri Matveev MCA Steps 4-8. Scoring options: performance matrix, stakeholder role 

and scoring/normalization, Technology Needs Assessment for the Kyrgyz Republic. 

Capacity Building Workshop on Technology prioritization and Multicriteria Analysis 

(MCA), Bishkek, August 19, 2022 

26. Гелетуха Г.Г. Багаторічні енергетичні рослини у контексті сталого розвитку та 

енергетичної незалежності: виклики та реалії. Цикл дискусій «Біоенергетика 

України». ОНЛАЙН-ДИСКУСІЯ № 4 “Багаторічні енергетичні рослини у 

контексті сталого розвитку та енергетичної незалежності: виклики та реалії, 25 

серпня 2022 року. https://www.facebook.com/iclub.energy/videos/504422311489609 

27. Петро Кучерук. Експериментальне дослідження потенціалу утворення біогазу з 

силосу житнього. Спеціалізований семінар компанії KWS для представників 

агробізнесу, 30 серпня 2022 р. 

28. Georgii Geletukha. Prospects of Biomethane Development in Ukraine.  Online 

discussion # 5, SAEE and Energy Club. "Ukrainian biomethane market in the European 

dimension. Regulatory and economic aspects", September 8, 2022. 

https://www.facebook.com/iclub.energy/videos/1046623882695080 

29. Георгій Гелетуха. Можливості біоенергетики для заміщення природного газу в 

системах централізованого теплопостачання України. ХXХІІ Міжнародна 

конференція «ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ 

ЕНЕРГЕТИКИ», 20-21 вересня 2022 року. 

30. Клименко В.М. Перспективи і технології концепції Power to Gas (PtG), ХXХІІ 

Міжнародна конференція «Проблеми екології і експлуатації об’єктів енергетики», 

20-21 вересня 2022 р. 

https://www.facebook.com/iclub.energy/videos/742783106976000
https://www.facebook.com/iclub.energy/videos/504422311489609
https://www.facebook.com/iclub.energy/videos/1046623882695080


Інститут технічної теплофізики НАН України 

189 
 

31. Георгій Гелетуха. Перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Міжнародна 

конференція «Вирощування енергетичних культур та використання осаду стічних 

вод на маргінальних землях». 22 вересня 2022 р. 

32.  Олександра Трибой. Рекультивація забруднених земель за допомогою 

енергетичних рослин для Стратегій поліпшення ґрунту та отримання рідкого 

біопалива., Міжнародна конференція «Вирощування енергетичних культур та 

використання осаду стічних вод на маргінальних землях». 22 вересня 2022 р. 

33. Георгій Гелетуха. Перспективи виробництва біометану в Україні. Круглий стіл 

Deutsch-Ukrainische Industrie- und Handelskammer, 22 вересня 2022 р. 

34. Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. Перспективи виробництва рідких біопалив з 

агробіомаси для авіації та водного транспорту України., ХХІІ Міжнародна 

наукова конференція "Науково-технічні засади розроблення, випробування та 

прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій", 23.09.2022, 

Дослідницьке, Україна. 

35. Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА АВІАЦІЙНИХ 

БІОПАЛИВ В УКРАЇНІ. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні 

досягнення біотехнології». Круглий стіл «Розвиток біоенергетики в ЄС та 

Україні», 23.09.2022, Київ, Україна.  https://febit.nau.edu.ua/kafedry/kafedra-

biotekhnolohii/konferentsii-kafedry/ 

36. Гелетуха Г.Г. Перспективи біоенергетики в  централізованому теплопостачанні 

України. Вебінар Угоди мерів, 30 вересня 2022 р. 

37. Гелетуха Г.Г. Перспективи впровадження біопалив  у секторі транспорту України. 

Цикл дискусій «Біоенергетика України». ОНЛАЙН-ДИСКУСІЯ № 6 «Створення 

ринку рідкого біопалива в Україні», 4 жовтня 2022 року. Оганізатори: 

Держенергоефективності і Energy Club. 

38. Georgii Geletukha. Prospects of Biomethane Development in Ukraine. 17th Gas Forum. 

Energy Community.  Grand Plaza Hotel, Slovenska 60, Ljubljana, Slovenia, 4-5 

October 2022.  

39. Peter Kucheruk,  Vladyslav Pliuhin, Mykola Zablodskiy, Sergei Shvorov, Petr Klendiy 

Biomethanogenesis Processes of Bird Droppings Mixtures with Substances Containing 

Lignin Under the Influence of Physical Fields, 41th INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY (ELNANO), 

October 10 – 14, 2022, Kyiv, Ukraine 

http://www.ndipvt.com.ua/332-ukrndpvt-m-lpogorlogo-zaproshuye-vas-priynyati-uchast-u-hh-mzhnarodny-naukovy-konferencyi-naukovo-tehnchn-zasadi-rozroblennya-viprobuvannya-ta-prognozuvannya-slskogospodarskoyi-tehnki-tehnology.html
https://febit.nau.edu.ua/kafedry/kafedra-biotekhnolohii/konferentsii-kafedry/
https://febit.nau.edu.ua/kafedry/kafedra-biotekhnolohii/konferentsii-kafedry/
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40. Georgii Geletukha. Prospects of Biomethane Development in Ukraine. Round Table 

“PROSPECTS OF THE HEATING SECTOR & BIOMETHANE INDUSTRY IN THE 

POST-WAR RECOVERY OF UKRAINE”, DENA, 20 October, 2022.  

41. Гелетуха Георгій. Перспективи виробництва біометану в Україні. ІV 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. 20-21 жовтня 2022 р.  

42. Петро Кучерук. Перспективи виробництва біометану в Україні. ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Європейські виміри сталого розвитку», 20 

жовтня 2022 р. 

43. Георгій Гелетуха. Перспективи виробництва біометану в Україні. Livestock 

Summit 2022, 11 листопада 2022 р.  

44. Георгій Гелетуха. Перспективи розвитку біоенергетики та виробництва біогазу в 

Україні.  VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PEMS’22». Національний технічний університет 

України. «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут 

енергозбереження та енергоменеджменту. 16 листопада 2022 р.  

45. Георгій Гелетуха. Перспективи виробництва біометану в Україні. VII Business & 

Legal Energy Forum, 30 листопада 2022 р. https://pravo.ua/event/energy2022/    

 

 

- проведені міжнародні заходи, зустрічі, засідання за участю представників установи та 
іноземних гостей, делегацій; 

 

1. Georgii Geletukha. Prospects of Biomethane production in Ukraine. Biogas Profitability 

Boost Forum, 27&28 January 2022. https://inventu.eu/biogas-profitability-boost-forum/ 

2. Гелетуха Георгій. Стан та перспективи енергетичного використання агробіомаси в 

Україні. ВІРТУАЛЬНА УКРАЇНСЬКО-ДАТСЬКА ЕКСКУРСІЯ НА ОБ’ЄКТИ 

ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З АГРОБІОМАСИ, 31 січня 2022 року. 

https://uabio.org/news/topical/12259/ 

3. Georgii Geletukha. Prospects of Biomethane production in Ukraine. 6th RENPOWER 

UKRAINE INVESTORS FORUM, Kyiv on 17 February 2022. 
https://euroconventionglobal.com/event/renpower-ukraine-2022/ 

https://pravo.ua/event/energy2022/
https://inventu.eu/biogas-profitability-boost-forum/
https://uabio.org/news/topical/12259/
https://euroconventionglobal.com/event/renpower-ukraine-2022/
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4. Tryboi O.V., Haidai O.I., Energy crops cultivation on contaminated lands for bioenergy 

and phytoremediation in Ukraine, WSED-2022, Wels, Austria, 5 – 8 April 2022, 
https://www.wsed.at/information/wsed-2022 

5. Yuri Matveev Technology identification and prioritization. GCF/UNEP Project 

“Technical guidance and support for the Technology Needs Assessment (TNA) of 

sectors and the development of a Technology Action Plan (TAP) in the Kyrgyz 

Republic. Inception workshop, Bishkek, July 19, 2022 

6. Yuri Matveev Technology Action Plan (TAP) and GCF project concepts: why and how? 

GCF/UNEP Project “Technical guidance and support for the Technology Needs 

Assessment (TNA) of sectors and the development of a Technology Action Plan (TAP) 

in the Kyrgyz Republic. Inception workshop, Bishkek, July 19, 2022. 

7. Yuri Matveev Vision and Roadmap for biomethane development in Ukraine. 

REGATRACE – Renewable Gas Trade Centre in Europe. September 16, Madrid. 

8. Georgii Geletukha. Prospects of biomethane production in Ukraine. InnoClimat 2022. 

Geneva, Switzerland. 3 November 2022.  

 

 

 
- участь у телепередачах (зазначити назви телеканалів, телепередач, теми обговорення); 

Не проводилося 
- участь у радіопередачах (зазначити назви радіоканалів, радіопередач, теми 

обговорення); 

Не проводилося 
- публікації у друкованих та електронних ЗМІ (зазначити назви газет, журналів). 

 
1. Публікація в газеті «Вістник Поліхетніка» №3 2022р. «Наука помогает 

производсту» (д.т.н. Абдулін М.З.) 

 
 

  

https://www.wsed.at/information/wsed-2022
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XVIII. Заключна частина 
В Інституті постійно вживаються заходи для підтримки сильних сторін його 

діяльності:  

1) підтримка і розвиток наявних наукових шкіл;  

2) звітність і постійний контроль за актуальністю тематики Інституту; 

3) заслуховування наукових доповідей на засіданнях Вченої ради;  

4) посилення підготовки проєктів для включення в міжнародні програми 

досліджень;  

5) збільшення позабюджетного фінансування, зокрема збільшення частки 

господарчих договорів у загальному обсязі фінансування;  

6) стимулювання винахідницької роботи та створення об’єктів права 

інтелектуальної власності;  

7) активізація роботи з вищою школою. 

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження розробок 

пов’язані з недостатністю відповідного бюджетного фінансування для створення нової, 

оновлення існуючої експериментальної бази і залучення молоді до роботи у Національній 

академії наук, а також для участі у наукових конференціях та стажуванні.  

Потребує поліпшення кадрове та організаційне забезпечення питань розробки, 

експлуатації та супроводження засобів інформатизації в установі, стан забезпечення 

новими комп’ютерами і програмними ліцензійними продуктами.  

Подальшому розвитку наукових досліджень заважає відсутність коштів на 

відрядження для участі в міжнародних конференціях, для підвищення професійного рівня, 

стажування вчених.  

Молодих науковців і спеціалістів не задовольняє рівень заробітної плати і 

соціального забезпечення. Нижчий (порівняно з середнім по країні) рівень заробітної 

плати призводить до постійного скорочення кадрового складу наукових працівників. 

 

 

Т.в.о. ученого секретаря ІТТФ НАН України, 
докт. філософ.         О.С. Ступак 
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